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ÚVOD
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou
v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti. Jej zriaďovateľom je
Prešovský samosprávny kraj. Spolupracuje so slovenskými i zahraničnými spoločenskými, kultúrnymi
a vzdelávacími organizáciami. Je partnerskou knižnicou NR SR.
Ľubovnianska knižnica je verejnou knižnicou slúžiacou všetkým obyvateľom i návštevníkom regiónu Stará
Ľubovňa. Spĺňa predpoklady na to, aby ju navštevovali všetky vekové skupiny používateľov, či už ide o
univerzálne zloženie jej knižničného fondu, širokú ponuku knižnično-informačných služieb a kultúrnospoločenských i vzdelávacích podujatí pre všetky vekové skupiny používateľov i návštevníkov alebo jej
priaznivé umiestnenie.
Základným poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na
všetkých druhoch nosičov, uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby občanov, orgánov
samosprávy, štátnej správy a ďalších orgánov a organizácií pôsobiacich v územných obvodoch okresu Stará
Ľubovňa.
1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:

Ľubovnianska knižnica

Sídlo organizácie:

Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa

Zriaďovateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Štatutárny orgán:

Mgr. Ivana Šipošová

IČO:

37781243

DIČ:

2021430983

Bankový účet:

Štátna pokladnica

2.

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE

Riaditeľka: Mgr. Ivana Šipošová
Metodika, propagácia a vzťahy s verejnosťou: Mgr. Lenka Strenková
Útvar knihovníckych činností: vedúca útvaru Mgr. Elena Vranovská
Úsek knižnično-informačných fondov: Mgr. Denisa Salamonová
Úsek literatúry pre deti a mládež: Mgr. Janka Vargová, Mgr. Monika Vidová (do 31. 8.), Liana
Rybovičová (od 1. 10.)
Úsek krásnej literatúry pre dospelých: PhDr. Edita Oláhová, Mgr. Zuzana Lukačovská
Úsek odbornej literatúry: Mgr. Oľga Jančišinová, Helena Filičková (do, 22.10)
Úsek bibliografie: Mgr. Elena Vranovská
Úsek koordinácie podujatí: Mgr. Zuzana Lukačovská
Úsek verejného internetu: Gabriela Sekeráková
Útvar ekonomicko-technický: vedúca útvaru Mária Hricková
Úsek ekonomický a personálny: Mária Hricková, Mgr. Monika Vidová, Liana Rybovičová
Úsek prevádzkovo-technický: Alžbeta Pristašová, Mikuláš Vorobeľ
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KNIŽNIČNÉ FONDY
1.

DOPLŇOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU

Rok 2017 bol v oblasti doplňovania knižničného fondu aj naďalej priaznivý. Priebežným a pravidelným
doplňovaním do fondu pribudlo 2 580 knižničných jednotiek (v roku 2016 – 2 737) v celkovej hodnote
22 927,81 € (rok 2016 - 22 470,18 €) - čo je oproti roku 2016 o 157 knižničných jednotiek menej a o 457,63
€ viac v celkovej hodnote (2 580 knižničných jednotiek v hodnote 22 927,81 €). V roku 2017 sme nakúpili
hodnotné knihy o umení, preto je knižničných jednotiek menej oproti roku 2016 a hodnota titulov vyššia.
Z uvedeného počtu bolo zakúpených 2 406 knižničných jednotiek v hodnote 22 275,43 €. Darom od
organizácií a súkromných osôb knižnica získala 174 knižničných jednotiek v hodnote 652,38 €.
Plnenie štandardov verejných knižníc SR
Reálna hodnota
Počet prírastkov knižničných jednotiek na obyvateľa nadobudnutých kúpou
za rok
Počet titulov periodík
Priemerná suma na 1 knižničnú jednotku (bez časopisov)

0,13

Odporúčaná
hodnota
0,15

63
8,90 €

50 - 100
10 €

Projekt Keď s knihou je tak dobre... vypracovaný pre grantový program Fondu na podporu umenia, v
ktorom sme žiadali o dotáciu vo výške 12 000,00 €, nám FPU poskytlo dotáciu vo výške 6 000,00 €. Tento
projekt bude ukončený dňa 31.5.2018. V roku 2017 sme z projektu Keď s knihou je tak dobre... nakúpili 635
knižničných jednotiek v sume 6 000,00 €. Z projektu Knižnica plná múdrosti a radosti, ktorý bol tiež
vypracovaný pre grantový program FPU na rok 2016/17 sme v roku 2017 nakúpili 67 knižničných jednotiek
v sume 741,19 €. Projekt bol ukončený dňa 31.5.2017. Pre Mesto Stará Ľubovňa bol vypracovaný projekt
Pravidelné doplňovanie - radosť a spokojnosť čitateľov na nákup literatúry vo výške 3 000,00 € a boli nám
pridelené finančné prostriedky vo výške 3 000,00 €. Projekt bol úspešne zrealizovaný, ukončený
záverečnou správou a finančným vyúčtovaním.
Pri nákupe literatúry sme využívali najmä výhodný finančný rabat, ktorý nám poskytovali naši obchodní
partneri, a to knižné distribúcie Albatrosmedia, Alter ego Kežmarok, Ikar, I.M.I. Imrich Hajik Košice, Slovart.
Internetové kníhkupectvá ako napr. Verbarium, Pemic, Bux a distribútor Ing. Ivan Lazík Bratislava nám
tiež poskytovali zľavy. Priemerná cena jednej zakúpenej knihy v roku 2017 je 8,90 € (8,20 € v roku 2016).
Prehľad o prírastku knižničných fondov v €
Knihy a brožúry
Periodiká
Špeciálne fondy
Spolu

2015
17 024,43€
1 861,82€
0€
18 886,25€

2016
22 470,18€
1 612,69€
0€
24 082,87€

2017
22 912,03€
1 723,35€
15,78€
24 651,16€

2016

2017

Prírastky knižničných jednotiek podľa druhov literatúry
2015
Náučná literatúra
Beletria pre dospelých
Literatúra pre deti a mládež
Ostatné dokumenty
Spolu

710
757
608
0
2075

1030
760
947
0
2737

766
949
863
2
2580
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Percentuálne zastúpenie prírastkov
Náučná literatúra

29,69%

Beletria pre dospelých

36,78%

Literatúra pre mládež

33,45%

Ostatné dokumenty

0,08%

Stav knižničného fondu k 31.12.2017
Spolu

63 766

Odborná literatúra pre dospelých

27 754

Krásna literatúra pre dospelých

19 893

Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti

2 497
13 622

Percentuálne zastúpenie knižničného fondu
Odborná literatúra pre dospelých

43,52%

Krásna literatúra pre dospelých

31,20%

Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti

3,92%
21,36%

Počet zv. kníh na registrovaného používateľa/na obyvateľa: 18,00 / 3,93
Prírastky knižničného fondu kúpou na 1 používateľa / 1 obyvateľa: 0,72 / 0,16
Nákup v € na 1 registrovaného používateľa / 1 obyvateľa: 6,96 / 1,52
Pre potreby používateľov knižnice sa odoberalo 63 titulov periodík v počte 63 exemplárov, z toho 5
denníkov, 9 týždenníkov, 3 dvojtýždenníky, 28 mesačníkov, 6 dvojmesačníkov, 7 štvrťročníkov 2 občasníky
a 2 ročenky. Knižnica odoberala 7 zahraničných periodík, z toho 6 v českom jazyku a 1 anglický titul. Denne
sa evidovali dochádzajúce periodiká v podsystéme Seriály, celkovo bolo zaevidovaných 2 254 exemplárov.
Predplatné časopisov za rok 2017 predstavovalo 1 723,35 € (rok 2016 1 612,69 €). Vďaka sponzorom a
darcom sa knižnici podarilo získať predplatné časopisov National Geographic v anglickej verzii, Šarm,
Báječná žena, Nový čas pre ženy, Naše svedectvo a Stříbrný vítr. Priebežne sa vykonáva analýza výpožičiek
a prehodnotenie skladby odoberaných periodík ako aj aktualizácia do súborného katalógu periodík.
2.

SPRACOVANIE A EVIDENCIA KNIŽNIČNÉHO FONDU

Knižničný fond bol evidovaný a odborne spracovávaný v knižnično-informačnom systéme VIRTUA.
Katalogizačné záznamy sú súčasťou celoslovenskej databázy, do ktorej bolo vložených 120 bibliografických
záznamov kníh spracovaných Ľubovnianskou knižnicou.
3.

ORGANIZÁCIA A OCHRANA KNIŽNIČNÉHO FONDU

V roku 2017 bolo vyradených 3 042 knižničných jednotiek v hodnote 5 751,58 €.
Opotrebované knižničné jednotky
Zastarané knižničné jednotky

2 881
161

Stratené knižničné jednotky

0

Nedobytné knižničné jednotky

0

5

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY
Knižnično-informačné služby knižnica zabezpečuje a realizuje prostredníctvom integrovaného knižničného
systému VIRTUA od 1. 6. 2006.
Knižnično-informačné služby v roku 2017 zahŕňali komplex činností od poskytovania základných a
špeciálnych knižničných služieb – MVS, reprografické služby, služby pre nevidiacich a slabozrakých,
referenčné a rešeršné služby, poskytovanie internetu pre verejnosť, až po organizovanie množstva podujatí
pre verejnosť s bezplatným vstupom.
Od 1. októbra 2015 knižnica umožnila používateľom samoobslužne vrátiť knižničné dokumenty mimo
výpožičných hodín do biblioboxu. V roku 2017 túto službu využilo 1 824 používateľov, ktorí
prostredníctvom biblioboxu vrátili do knižnice 4 621 knižničných dokumentov.
Knižnično-informačné služby obyvateľom a návštevníkom mesta boli poskytované 45 hodín týždenne
priamo v Ľubovnianskej knižnici a v Domove pre seniorov v Starej Ľubovni 2 hodiny týždenne. Ročná
prevádzková doba knižnice bola 2 137 hodín (bez sviatkov a nedieľ).
Výpožičný knižnice
Pondelok:

8:00

-

18:00

Štvrtok:

8:00

-

17:00

Utorok:

14:00

-

17:00

Piatok:

8:00

-

18:00

Streda:

8:00

-

17:00

Sobota:

8:00

-

12:00

1.

VÝPOŽIČKY

Ukazovateľ

2015

Výpožičky celkom

146 210

139 611

139 523

83 903

55 620

Rozdiel
16/17
-88

odborná literatúra pre dospelých

40618

38 047

33 503

19 482

14 021

-4 544

krásna literatúra pre dospelých

39226

39017

40 031

31 909

8 122

+1 014

odborná literatúra pre deti

2016

2017

absenčné

prezenčné

6762

6219

6 170

3 172

2 998

-49

krásna literatúra pre deti

29588

28315

28 922

21 308

7 621

+607

periodiká

30016

28013

30 897

8 022

22 875

+2 884

z toho špeciálne dokumenty
Spolu
Špeciálne dokumenty
- audiovizuálne
- elektronické
- hudobniny, mapy

absenčné
72
72
-

prezenčné
72
72
-

0
0
–

Priemerný denný počet výpožičiek: 494,76 (282 dní)
Priemerná denná návštevnosť (bez kolektívnych podujatí): 135,32
Počet návštev na jedného registrovaného používateľa (bez kolektívnych podujatí): 10,77
Počet výpožičiek na jedného zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti ( evidenčný prepočítaný
počet) 15 502,55
Priemerný počet výpožičiek na jedného registrovaného používateľa: 39,40
Priemerný počet výpožičiek na jedného návštevníka: 2,67
Priemerný počet výpožičiek na jedného návštevníka (bez návštevníkov verejného internetu
a kolektívnych podujatí): 3,6
Počet rezervácií: 375
6

V roku 2017 bolo evidovaných 139 523 výpožičiek, čo je o 88 výpožičiek menej ako v roku 2016. Absenčných
výpožičiek bolo 83 903, čo je oproti roku 2016 o 3 503 výpožičiek viac. Prezenčných výpožičiek bolo 59 211,
čo je v porovnaní s rokom 2016 o 3 591 výpožičiek menej. K absenčnému a prezenčnému požičiavaniu mali
používatelia k dispozícii 63 titulov periodík.
Literatúru, ktorú knižnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala používateľom prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej len MVS). Túto službu využilo 38 používateľov. Z 259 žiadaniek
bolo kladne vybavených 255. Najväčší záujem bol o literatúru z oblasti pedagogiky, ekonomiky,
manažmentu, sociológie, zdravotníctva, ošetrovateľstva a práva. Na zabezpečovanie MVS a xerokópií
článkov knižnica využívala aj žiadanky MVS prístupné na internete. Z iných knižníc dostala knižnica 57
žiadaniek MVS, ktoré boli všetky kladne vybavené. Pokles počtu MVS bol zapríčinený aj obmedzením počtu
študentov na Inštitúte Viktora Trstenského v Starej Ľubovni.
Najpožičiavanejšími detskými titulmi za rok 2017 boli Lentilka pre dedka Edka Ivony Březinovej, Danka
a Janka Márie Ďuríčkovej a Rozprávky o psíčkovi a mačičke Josefa Čapka. Dospelí si najviac požičiavali knihy
Jany Pronskej – Láska a česť, Janičiarova žena a Verenica a Táne Keleovej-Vasilkovej Si ako slnko a Liek na
smútok.
Referenčné služby poskytované používateľom knižnice boli zamerané na informácie o knižničnom fonde,
poskytovanie faktografických informácií, poradenstve pri výbere literatúry a práci s primárnymi
i sekundárnymi prameňmi. Tieto služby sa poskytovali aj elektronickou formou v počte 52.
Používateľom knižnice sa poskytovali reprografické služby z knižničných fondov, skenovanie dokumentov a
rezervácie kníh a prolongácia vypožičaných dokumentov aj prostredníctvom on-line katalógu, e-mailu
i telefonicky.
V roku 2017 Ľubovnianska knižnica naďalej pokračovala v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Spolupráca bola zameraná na požičiavanie zvukových kníh, ktorých
ponuka sa aktualizovala štvrťročne. 7 nevidiacich a slabozrakých a inak zdravotne postihnutých
používateľov si požičalo 64 zvukových kníh. Zvukové knihy si požičiavali najmä členovia Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska a zrakovo postihnutí obyvatelia Domova pre seniorov v Starej Ľubovni, ktorým
bolo 8 zvukových kníh stiahnutých vo formáte mp3.
Ochrana knižničného fondu bola zabezpečovaná opravou poškodených knižničných dokumentov a
pravidelným expedovaním upomienok. Celkom bolo zaslaných 2102 upomienok, čo je o 201 upomienok
menej ako v roku 2016.
On-line katalóg (vyhľadávanie dokumentov, predlžovanie výpožičiek, rezervovanie dokumentov) využilo
4715 používateľov, pričom bolo zobrazených 79 764 stránok katalógu.
Webová stránka Ľubovnianskej knižnice bola prístupná na http://www.kniznicasl.sk. Celkom bolo
zobrazených 32 594 stránok 14 866 používateľmi (denný priemer 40,73). Na jednu reláciu (návšteva v dĺžke
trvania 30 min.) pripadá 2,19 stránok.
Knižnica na stránke sociálnej siete Facebook: http://www.facebook.com/pages/Ľubovnianska-knižnica-vStarej-Ľubovni/281482570335 , informovala svojich návštevníkov o aktuálnych podujatiach, novinkách vo
fonde knižnice, zaujímavostiach zo sveta knižníc a súčasťou je aj postupne dopĺňaná fotogaléria.
K 31.12.2017 mala 1131 fanúšikov.
Prístup k internetu v Ľubovnianskej knižnici využilo 314 používateľov ( o 18 menej ako minulého roku). Od
februára 2015 majú používatelia knižničných služieb k dispozícii wi-fi prístup na internet na svojich
mobilných zariadeniach.
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Plnenie štandardov verejných knižníc SR
Reálna
hodnota
Počet počítačov s pripojením na internet prístupných pre verejnosť
Počet študijných miest
Počet prevádzkových hodín pre verejnosť týždenne
Priem. počet výpožičiek na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti
Priemerný počet výpožičiek na obyvateľa
Percento používateľov z počtu obyvateľov
Obrat knižničných fondov

2.

3
40
45
15 502,5
8,61
21,87
2,18

Odporúčaná
hodnota
4-7
35-45
40-45
15 000
8 – 12
14 - 20
1,5 - 2

POUŽÍVATELIA

V roku 2017 bolo zaregistrovaných 3 541 používateľov knižnice, čo je o 39 používateľov menej ako v roku
2016. Z celkového počtu používateľov bolo 1053 detí do 15 rokov, čo je o 101 menej ako v roku 2016.
Z celkového počtu 3541 používateľov má trvalý pobyt v sídle knižnice 2227 používateľov, v okrese Stará
Ľubovňa 1140 používateľov, v Prešovskom samosprávnom kraji 87 a mimo PSK má trvalý pobyt alebo sídlo
87 používateľov knižničných služieb.
k 31.12.2017

k 31.12.2016

Používatelia celkom

3 541

3 580

3 882

-39

deti do 15 rokov

1 053

1 154

1 111

-101

študenti spolu

1 042

1 019

1 009

+23

dospelí

1 361

1 321

1 679

+40

85

86

83

-1

organizácie

k 31.12.2015

rozdiel

V roku 2017 Ľubovniansku knižnicu navštívilo 52 204 návštevníkov, z toho 14 045 boli návštevníci podujatí.
3.

VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Kultúrno-vzdelávacie podujatia sú neodmysliteľnou súčasťou knižničnej práce, ktorými knižnica podporuje
a čítanie, literatúru a spoločenské záujmy používateľov. Okrem tradičných besied a hodín informačnej
výchovy sa knižnica čoraz viac orientuje na komunitné aktivity. Ide o klubové stretnutia Českého spolku
v Starej Ľubovni, medzigeneračné stretnutia v rámci neformálnych vzdelávacích aktivít Večernej
„univerzity“ moderného Ľubovňana a stretnutia členov pobočky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
v Starej Ľubovni.
Väčšina podujatí bola zameraná na deti a mládež. Zážitkové čítania, informačné výchovy, alternatívne
vyučovacie hodiny (regionálna výchova), stretnutia so spisovateľmi, kvalifikovanými odborníkmi, tvorivé
dielne, vystúpenia profesionálneho divadla, žiakov základných umeleckých škôl boli vhodným doplnkom
vyučovacieho procesu na všetkých typoch škôl.
V roku 2017 sa na 375 kolektívnych podujatiach zúčastnilo 14 045 návštevníkov.
K pravidelným každoročným podujatiam patria:
Týždeň slovenských knižníc – 13. – 18.3.2017 - XVIII. ročník celoslovenského projektu Slovenskej asociácie
knižníc s mottom Knižnice pre všetkých, ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a
vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí:
Kráľ čitateľov - 21. ročník regionálnej súťaže o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa
s nosnou témou ľudových rozprávok a rozprávkara Pavla Dobšinského. Zúčastnilo sa 12 žiakov II. stupňa ZŠ,
víťazom sa stala Klaudia Schurdáková zo ZŠ Levočskej.
Keď s knihou je tak dobre... – neformálne stretnutie verných a veľa čítajúcich čitateľov s pracovníkmi
knižnice pri príležitosti TSK.
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Ponor sa do sveta... – slávnostná prezentácia novej webovej stránky Ľubovnianske knižnice.
Večerná univerzita moderného Ľubovňana – neformálny vzdelávací cyklus prednášok s tematikou hygieny a
zdravia v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (Prevencia
chronických chorôb, Zdravie pri práci, Mozog a jeho činnosť, V zdravom tele zdravý duch, Fajčenie –
najčastejší preventabilný rizikový faktor...). Dlhodobé a pravidelné stretnutia ponúkli priestor na vytváranie
a formovanie komunity „moderných Ľubovňanov“. Koncom roka sa tento cyklus pod novým názvom
SÚVISLOSTI... – neformálny vzdelávací cyklus zameriava opäť na regionálnu tematiku a históriu v spolupráci
s Ľubovniansky múzeom.
Medzi najvýznamnejšie aktivity pre deti patrili:
Stonožkové čítanie - do 8. ročníka kampane na podporu čítania sa zapojilo 348 žiakov z 24 tried 2. – 5.
ročníka ZŠ, ktorí prečítali 3973 kníh. Počas trvania súťaže sa konali scénické čítania Osmijanko – O školských
záhadách v podaní bábkoherca Lukáša Tandaru a Šmodrcha. Pěkně popletený kočičák v podaní súboru
Listovaní s českými hercami Lukášom Hejlíkom a Věrou Hollou v kinosále Kina Tatra, stretnutia s tvorcami
detských kníh – ilustrátorom Dušanom Nágelom, spisovateľ(ka)mi Dianou Mašlejovou, Braňom Jobusom
a Alžbetou Verešpejovou. Víťazstvo z minulého roka obhájila IV.B zo ZŠ Levočskej so 617 prečítanými
knihami. Celkovou víťazkou je Nina Sčensná z rovnakej triedy, ktorá prečítala 150 kníh.
Počas školského roka boli pre žiakov pripravené zážitkové čítania, k najviac navštevovaných patrili O pyšnej
nočnej košieľke, Ľudové rozprávky, Lentilka pre dedka Edka, Danka a Janka.
Svet podľa Šaška a Slovensko – krajina plná tajomstiev (Prázdniny s deduškom) – výstavy a nadväzné
zážitkové aktivity pre žiakov základných škôl sa stretli s veľkým ohlasom a boli hojne navštevované.
Rozprávočka z úst letí – hlasné čítanie pre deti v popoludňajších hodinách zamerané na príjemné trávenie
voľného času s kvalitnou detskou literatúrou.
Čím viac čítaš, tým viac vieš – letná čitateľská súťaž pre deti do 15 rokov veku. V tomto roku sa o víťazstvo
delia Tamara Gdovinová a Kamila Uhlárová s rovnakým počtom prečítaných kníh (52). Výnimočne bola
ocenená aj študentka strednej školy Lucia Kondrátová z Gymnázia sv. Mikuláša za 42 prečítaných kníh.
V rámci spolupráce knižnice s Českým spolkom v Starej Ľubovni sa aj tento rok konali rôzne podujatia:
Poslušne hlásim – čítame J. Haška – čítanie známeho českého autora na pokračovanie; Bitka pri Zborove –
prednáška o I. svetovej vojne na SV Slovensku; Vilémovské povídky – prezentácia knihy; a tradičný vianočný
program Všetkým ľuďom dobrej vôle.
Vyvrcholením celoročnej vzájomnej spolupráce boli Dni českej kultúry – podujatia organizované
v spolupráci s Českým centrom v Bratislave, Českým spolkom v Košiciach a Českým spolkom v Starej
Ľubovni, ktorých cieľom je prehlbovať priateľstvo a kultúrne väzby s českým národom. K najkrajším
podujatiam patrili: Sofiina volba po česku – výstava spojená s prednáškami na tému osudov židovských detí
počas II. svetovej vojny v Čechách; Romantický klavír – koncert M. Nováka; Bonifantes - koncert
chlapčenského speváckeho zboru pre žiakov a študentov.
Svojich priaznivcov si našli aj aktivity ako Tréning pamäti, literárny večer s poetkou Blankou Poliakovou,
stretnutie s predsedom výboru NR SR pre európske záležitosti PhDr. Ľubošom Blahom, PhD. na tému
Chudoba, vojny, fašizmus – budúcnosť Európy?, výstava fotografií Idiot v knižnici a ďalšie.
Počas celého roka boli organizované podujatia podľa stálej ponuky podujatí Ľubovnianskej knižnice a podľa
požiadaviek učiteľov všetkých typov škôl.
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Kolektívne podujatia podľa vekovej kategórie návštevníkov
Ukazovateľ
Kolektívne podujatia celkom
Výchovno-vzdelávacie podujatia
z toho Informačná výchova
Kultúrno-spoločenské podujatia
z toho výstavy

spolu

pre deti
375
343
100
32
21

283
280
90
3
2

pre študentov pre dospelých
31
61
29
34
9
1
2
27
1
18

Porovnávacia tabuľka kolektívnych podujatí

2017
2016
Rozdiel
16/17

Výchovnoz toho
KultúrnoKolektívne
pre
pre
pre
vzdelávacie Informačná spoločenské z toho podujatia
Počet
deti študentov dospelých podujatia
výchova
podujatia výstavy celkom
účastníkov
283
31
61
343
100
32
21
375
14 045
215
17
54
241
84
45
16
286
10 173
68

14

7

102

16

-13

5

89

3 872

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
Práce na úseku bibliografie a informatiky boli v roku 2017 sústredené na plnenie základných úloh a to na
získavanie, spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov, ale boli ovplyvnené aj
zmenou pracovnej náplne pracovníčky úseku bibliografie.
Na novú webovú stránku knižnice boli spracované texty venované regionálnej bibliografii, regionálnej
literatúre a osobnostiam regiónu.
V septembri 2017 bola na seminár organizovaný Ľubovnianskym múzeom k 73. výročiu SNP pripravená
prezentácia Región Stará Ľubovňa počas 2. svetovej vojny v krásnej i odbornej literatúre. Príspevok vyjde
tlačou v zborníku z podujatia v roku 2018. V medzinárodnom vlastivednom zborníku Sandecko-spišské
zošity bol uverejnený článok o regionálnom historikovi Michalovi Murckovi.
Do spoločnej bibliografickej databázy Slovenskej knižnice bolo vložených prostredníctvom programu KIS
Virtua 245 nových bibliografických záznamov. Na pracovisku sa excerpujú 4 tituly regionálnych periodík,
Korzár a ostatná periodická tlač odoberaná knižnicou. Na pracovisku sa archivujú zviazané ročníky
Ľubovnianskych novín od roku 1975.
Excerpciou celoštátnej dennej tlače sa získalo 109 kópií článkov (výstrižkov) s regionálnou tematikou.
Čitateľom bolo poskytnutých 92 konzultácií o regionálnej literatúre. Fond regionálnej literatúry bol
obohatený o 54 knižničných jednotiek 39 titulov. Časť regionálneho fondu slúži len na prezenčné štúdium.
Duplikáty a multiplikáty sa požičiavajú aj absenčne s výpožičnou lehotou obmedzenou na 7 dní.
Kultúrno-vzdelávacie podujatia na úseku bibliografie boli zamerané na informatickú výchovu
stredoškolákov a vysokoškolákov, pre žiakov základných škôl sa kultúrno-vzdelávacie podujatia orientovali
na regionálnu tematiku – ľudové zvyky, osobnosti, literatúru, kultúrne pamiatky a pod.
1.

REŠERŠNÁ ČINNOSŤ

Rešeršné služby sa poskytovali na objednávku používateľov knižničných služieb. Pri vypracovaní rešerší sa
používali všetky dostupné interné i externé informačné zdroje. Spolu bolo vypracovaných 21 rešerší.
Pokles počtu vypracovaných rešerší súvisí so skvalitnením informačných služieb zameraných na informačnú
výchovu používateľov k samostatnému získavaniu potrebných informácií.
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2.

EDIČNÁ ČINNOSŤ

Rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2016. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianska knižnica, 2017. 27 s.
Plán činnosti na rok 2017. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianska knižnica, 2017. 11 s.
Lukačovská, Zuzana: Kresťanské romány vo fonde Ľubovnianskej knižnice. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianska
knižnica, 2017, 2 s. – bibliografický leták
Vranovská, Elena: Spomienka na Michala Murcka. In Sandecko-spišské zošity. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske
múzeum, 2017
3.

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ

Články v tlačených periodikách
(mv): Svet podľa Šaška. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 3 (2017), s. 7
Lukačovská, Zuzana: Zábavné a poučné čítanie. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 4 (2017), s. 8
(mv): Obraz pre anglickú kráľovnú Alžbetu. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 7 (2017), s. 4
(mv): Žena, ktorá miluje rozprávky : Diana Mašlejová hovorí o čítaní, knihách a ich písaní. In: Ľubovnianske
noviny. Roč. XLII., č. 8 (2017), s. 5
(mv): V modrej izbe i Tajnom cirkuse. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 8 (2017), s. 5
(eh): Marec – marec mesiac knihy. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 10 (2017), s. 5
(ĽK): -aj knižníc. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 10 (2017), s. 5
(ĽK): V knižnici so spisovateľom Braňom Jobusom. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 11 (2017), s. 8
(eh): Poznáme novú kráľovnú čitateľov! In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 11 (2017), s. 8
(mv): Nové sídlo knižnice. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 12 (2017), s. 3
Hlinková, H.: Slovenská poetka a spisovateľka v Starej Ľubovni. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 13
(2017), s. 5
(eh): Listování so Šmodrchom. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 13 (2017), s. 8
Stašenková, Božena: Európske poslankyne s mladými spotrebiteľmi. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 23
(2017), s. 5
(mv): Veľkí by malým mali čítať aspoň 20 minút. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 25 (2017), s. 4
(mv): 348 detí, 3973 prečítaných kníh. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 27 (2017), s. 7
(mv): Prázdniny s knihou v ruke. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 35 (2017), s. 4
(mv): Víťazné jablko pochádza z Kormošky. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 37 (2017), s. 7
(mv): Deti sa nepretvarujú : Danica Faktorová hovorí o deťoch a knihách. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII.,
č. 41 (2017), s. 5
(mv): L. Tandara zaviedol deti do neľahkého sveta utečencov. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 43
(2017), s. 6
Vranovská, Elena, (mv): Všetkým ľuďom dobrej vôle. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLII., č. 46-48 (2017), s.
12
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4.

PREZENTÁCIA KNIŽNICE V INÝCH MÉDIÁCH
1. Krátke správy – odvysielané 24.2.2017 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=nRntjYHguf4
2. Mesiac knihy – odvysielané 9.3.2017 - Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=d2Rui35ytFA
3. Listování so Šmodrchom - odvysielané 31.3. 2017 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=Vs7DDo1yNxc
4. Rovnaká adresa, iný priestor – odvysielané 24.3. 2017 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=zC6WFksN1F8
5. 3973 prečítaných kníh – odvysielané 23.6.2017 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=xH32Rr4mKu4
6. Udalosti v skratke – odvysielané 28.9.2017 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=OE6KZQPuA_U
7. Rok ovocinárov – odvysielané 2.10.2017 - Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=FNXKZt5AG-c
8. Vianočné vysielanie - odvysielané 27.12.2017 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=JIXQ61bHXXs

METODICKÁ ČINNOSŤ
Obsahové zameranie metodickej činnosti vychádzalo z konkrétnych potrieb obecných knižníc regiónu Stará
Ľubovňa a z stratégie Ľubovnianskej knižnice.
Ľubovnianska knižnica sledovala stav a usmerňovala činnosť verejných knižníc v regióne (1 regionálna, 1
mestská knižnica a 36 obecných knižníc - pričom 11 bolo stagnujúcich) e-mailovým, osobným
alebo telefonickým kontaktom s knihovníkmi a ich zriaďovateľmi. Na požiadanie knihovníkov boli
v obecných knižniciach realizované metodicko-inštruktážne návštevy (Nová Ľubovňa, Kolačkov, Podolínec,
Hromoš, Veľký Lipník), kde boli zodpovedané otázky týkajúce sa knihovníckych činností a základnej
knižničnej agendy ( vyradenie literatúry v KIS MaSK, preverenie stavu konvertovania dát z KIS Libris do KIS
MaSK, riešenie zápisu kníh získaných po delimitácii majetku do prírastkového zoznamu, nákup literatúry
u distribútorov s výhodným rabatom).
Ľubovnianska knižnica od roku 2016 nemá reálne ani praktické možnosti overovať aktuálny stav verejných
knižníc v jej metodickej pôsobnosti, pretože štatistické zisťovanie činnosti knižníc prostredníctvom Ročného
výkazu KULT 10-01 si ponechalo (od roku 2015) Národné osvetové centrum – Odbor výskumu kultúry a
štatistiky v Bratislave. V rámci dokumentačno-rozborovej činnosti sa Ľubovnianska knižnica podieľala na
štatistickom výkazníctve obecných knižníc iba organizačne. Bol spracovaný Duálny výkaz pre oddelenie
metodiky KPOH v Prešove, údaje z ktorého sa použili v Rozbore činnosti regionálnych knižníc Prešovského
kraja. Pravidelne sa kontrolovali interné dokumenty, sledovali nové trendy v knihovníctve a vytvárali
podmienky na ich začlenenie do praxe knižničných činností.
Ľubovnianska knižnica bola obecným knižniciam nápomocná pri vypracovaní projektov pre získanie grantov
z Fondu na podporu umenia. V programe 5.1.1 - Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra obec
Ľubotín získa 1800 € a v programe 5.1.3 - Akvizícia knižníc Obec Čirč a obec Ľubotín dostali po 1000 €.
Pozornosť vnútroknižničnej metodiky naďalej smeruje k zlepšeniu firemnej kultúry. Novými regálmi,
rozmiestnením orientačných cedúľ, praktickejším rozložením starých regálov, efektívnym využívaním
priestoru knižnice na organizovanie podujatí, spríjemňujeme priestory knižnice pre používateľov
a zamestnancov knižnice. Neustále zdokonaľuje komunikačné nástroje s verejnosťou (propagácia podujatí
na paneloch v priestoroch terasy obchodného centra Družba, ktorej súčasťou je bibliobox, klipové
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informačné panely za výpožičným pultom a vo vstupných priestoroch knižnice, inštalácia výstav
v chodbových priestoroch).
V marci sme v spolupráci so spoločnosťou Bajan oficiálne zverejnili nový web knižnice s responzívnym
designom. Pravidelnými aktualizáciami prerezentujeme činnosti a služby knižnice tak, aby korešpondovali
s požiadavkami používateľov knižnice. Na sklonku roka sme web doplnili o anglickú jazykovú mutáciu.
Činnosť knižnice propagujeme aj na sociálnych sieťach.
V rámci prieskumnej činnosti sa Ľubovnianska knižnice zapojila do organizácie Výskumu čítania mládeže vo
veku 13 – 17 rokov v Slovenskej republike. Podieľala sa na rozdelení a zbere dotazníkov v meste. Výsledky
tohto výskumu boli zverejnené v novembri 2017 na seminári Čítanie mládeže v SR v Slovenskej národnej
knižnici.
Ľubovnianska knižnica zrealizovala Prieskum čítania žiakov 8. ročníka ZŠ mesta, kde sledovala čítanie
respondentov – aj elektronické, používanie informačných zdrojov pre potreby školského vzdelávania, aké
služby využívajú a ako často, čitateľskú intervenciu v rodine.... Výsledky tohto prieskumu budú zverejnené
v priestoroch knižnice počas Týždňa slovenských knižníc 2018 a odoslané základných školám mesta.
Pre zlepšenie imidžu knižnice pracovníci nepretržite nadobúdali nové poznatky z oblasti knihovníctva
a informačných a komunikačných technológií a vedomosti nielen zo seminárov a školení organizovaných
v prešovskom regióne i mimo neho, ale aj individuálnym štúdiom a vzájomnou výmenou nadobudnutých
vedomostí a zručností. V rámci vnútroknižničného vzdelávania sme zorganizovali stretnutie knihovníkov
a pedagógov s Tiborom Hujdičom, propagátorom čítania detí.
Významným nástrojom metodickej práce je porovnávanie výkonov a kvality poskytovaných služieb vlastnej
knižnice s výkonmi porovnateľných knižníc Slovenska (podľa typu knižnice a počtu obyvateľov v sídle
knižnice). Aby zhodnotenie výsledkov našej knižnice bolo objektívne, od roku 2011 sme zapojený do
projektu Národního informačního a poradenského střediska pro kultúru „Benchmarking knihoven“.
Výsledky Benchmarkingu pri porovnávaní výkonov knižníc Prešovského kraja prihlásených do tohto projektu
aj pri porovnávaní výkonov regionálnych knižníc Slovenska do 20 000 obyvateľov v sídle knižnice dokazujú,
že Ľubovnianska knižnica je takmer vo všetkých sledovaných indikátoroch na popredných (poradie prvé
alebo druhé) miestach. Nevýhodou tohto projektu je, že výsledky je možné porovnávať s trištvrteročným
omeškaním.
PERSONÁLNA OBLASŤ
V roku 2017 v Ľubovnianskej knižnici pracovalo 12,99 pracovníkov (prepočítaný stav), z toho 9 pracovníkov
vykonávalo knihovnícke činnosti (bez riaditeľa). Priemerný vek pracovníkov bol v roku 2016 48,6 rokov,
priemerná mzda pracovníka 752,67 €.
Sledovanie odbornosti zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti
Priem. evidenčný počet
zamestnancov prepočítaný
z toho

12,99
administratíva
ostatní
zamestnanci vykonávajúci
knihovnícke činnosti
tom

2,45
1,53
9
zamestnanci s VŠ knihovníckym vzdelaním
zamestnanci so SŠ knihovníckym vzdelaním
zamestnanci so základným knihovníckym
vzdelaním (kurz)
zamestnanci bez knihovníckeho vzdelania
zamestnanci vykonávajúci knihovnícke
činnosti s iným VŠ vzdelaním

1
0,81
3,00
4,19
6,07
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V roku 2017 si pracovníci knižnice rozširovali profesijné vedomosti a zručnosti na odborných školeniach
a seminároch.
KNIŽNICE A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Ľubovnianska knižnica je členom Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenskej asociácie knižníc.
Ľubovnianska knižnica spolupracuje s Českým spolkom v Starej Ľubovni. Zamestnanci vykonávajúci
knihovnícke činnosti sú individuálnymi členmi Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.
ROZBOR HOSPODÁRENIA
Knižnica sa nachádza v prenajatých priestoroch Mesta Stará Ľubovňa. Celková plocha knižnice je 978,10 m2.
Využiteľnosť priestorov je 100%. Vykurovanie priestorov je plynové z centrálnej kotolne. Výška nájmu bola
v roku 2003 riešená formou zápočtu v objekte Družba, Letná 6 pre Ľubovniansku knižnicu na dobu 17,5
roka v celkovej výške 102 569,20 € - v ročnej výške 5 808,40 €. Tým, že sme si do užívania na základe
súhlasu predsedu VÚC p. Chudíka prevzali aj priestory bývalej predajne hračiek, čas zápočtu sa nám skrátil
v zmysle DODATKU č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov, článok X, bod 1, zo dňa 26.02.2010.
Zostatok nesplatenej kúpnej ceny v sume 66 750,71 € je predmetom zápočtu nájmu za dobu 10,5 roka t.j.
v období od 01.03.2010 do 31.08.2020
Celkové mesačné zálohové platby za poskytované služby činia 982,56 € :
osvetlenie spoločných priestorov
teplo
vodné
stočné
upratovanie spoločných vonkajších priestorov
odvoz smetí

18,91 €
929,59 €
8,70 €
10,67 €
1,25 €
13,44 €

Knižnica má uzatvorené poistné zmluvy o poistení majetku organizácie s ALLIANZ Slovenskou poisťovňou
a.s., Stará Ľubovňa. Okrem toho má majetok chránený aj pripojením objektu na pult centralizovanej
ochrany PZ SR v Starej Ľubovni .
Počet zamestnancov k 31.12.2017
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
- z toho: odm. podľa tab. Osobitná stupnica platových taríf
odm. podľa tab. základnej stupnice
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný
- z toho: odm. podľa tab. Osobitná stupnica platových taríf
odm. podľa tab. základnej stupnice
Mzdové náklady
Priemerná mzda na priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný

Rozpočet v €
14,00
11,00
3,00
14,00
11,00
3,00
117 327,00

Skutočnosť v €
13,73
10,73
3,00
12,99
10,46
2,53
117 326,23
752,67

V roku 2017 bolo v knižnici v pracovnom pomere 16 zamestnancov /fyzické osoby/:
1 zamestnanec – riaditeľka organizácie
1 zamestnanec - metodika, propagácia a vzťahy s verejnosťou
9 zamestnancov na útvare knihovníckych činností
3 zamestnanci na útvare ekonomicko – technickom
2 zamestnankyne – materská dovolenka
Na základe priznania postavenia chráneného pracoviska Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stará
Ľubovňa č.z.: 2014/126173 zo dňa 09.10.2015 nám boli priznané 3 pracovné miesta chráneného
pracoviska.
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Na týchto zamestnancov organizácia získava z Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe
spracovanej žiadosti o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
štvrťročne finančné prostriedky podľa skutočných nákladov v danom štvrťroku.
V našej organizácii využívame v čo najväčšej miere možnosti zamestnávania záujemcov o prácu
prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni.
V roku 2017 sme získali z Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 9 707,89 €. Táto spolupráca je už
dlhodobá .
V predchádzajúcich rokoch sme na základe schválených projektov získali z Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny tieto finančné prostriedky:
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011

2 058,79 €
3 073,19 €
14 433,40 €
13 899,61 €
7 643,12 €

rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016

9 670,70 €
7 931,85 €
13 603,63 €
11 380,45 €
14 302,58 €

Knižnica má uzatvorené tieto MANDÁTNE ZMLUVY :
- na zabezpečenie agendy civilnej ochrany a krízového riadenia vo výške 13,28 € mesačne,
- na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške 13,28 € mesačne,
- na zabezpečenie požiarnej ochrany vo výške 12,00 € mesačne.
Okrem toho má Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni uzatvorenú SERVISNÚ ZMLUVU na servisné služby,
ktoré zahŕňajú inštaláciu, kontrolu a údržbu software a hardware, ako aj poradenské a konzultačné služby
v oblasti výberu, využitia a optimalizácie hardware a software vo výške 220,00 € mesačne.
1.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE A JEHO ÚPRAVY V PRIEBEHU SLEDOVANÉHO OBDOBIA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni mala na rok 2017 pôvodne schválený rozpočet príjmov a výdavkov
vo výške 192 443,00 €, z toho transfery Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) vo výške
187 343,00 €, vlastné príjmy 5 100,00 €.
Kapitálový transfer na rok 2017 nám nebol pridelený.
ÚPRAVY VÝŠKY ROZPOČTU ÚPSK
K 31.12. 2017 došlo k týmto úpravám príjmov a výdavkov na základe rozpočtového opatrenia ÚPSK:
-

rozpočtovým opatrením číslo 1143/14/K/2017 o + 2 300,00 € účelovo určené na nákup kníh.
Účelovo určené finančné prostriedky boli k 31.12.2017 použité na nákup kníh v plnej výške,

-

rozpočtovým opatrením číslo 1568/21/K/2017 o + 954,00 € účelovo určené na zvýšenie platov
/vrátane odvodov/ na úrovni 2% priznaných funkčných platov od 1.9.2017 do 31.12.2017. Účelovo
určené finančné prostriedky boli k 31.12.2017 použité v plnej výške,

-

rozpočtovým opatrením číslo 1497/20/K/2017 o + 5 200,00 € účelovo určené na nákup kníh.
Účelovo určené finančné prostriedky boli k 31.12.2017 použité na nákup kníh v plnej výške,

-

rozpočtovým opatrením číslo 1698/22/K/2017 o + 10 796,00 € účelovo určené
zainteresovanosť zamestnancov organizácie a úhradu záväzkov.

na hmotnú

Účelovo určené finančné prostriedky boli k 31.12.2017 použité v plnej výške.
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VLASTNÉ ROZPOČTOVÉ PRESUNY
K 31.12.2017 bol upravený rozpočet vlastných príjmov /zdroj 46/ o + 1 600,00 € a to v položke 222 003 –
Pokuty a penále za porušenie predpisov, o - 473,00 € v položke 223001 Za predaj výrobkov, tovarov
a služieb /zdroj 46/, o + 2 015,00 € v položke 312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho
rozpočtu /zdroj 3AC1/, o + 356,00 € v položke 312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho
rozpočtu /zdroj 3AC2/ , o + 6 236,00 € v položke 312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho
rozpočtu /zdroj 1AC1/, o + 1 101,00 € v položke 312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho
rozpočtu /zdroj 1AC2/, o + 3 000,00 € v položke 312007 – Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu
obce /zdroj 11H Mesto/ a o + 7 500,00 € v položke 312011 – Transfery v rámci verejnej správy od ostatných
/zdroj 11H FPU/
Okrem toho bol upravený rozpočet vlastných príjmov o zostatok finančných prostriedkov z roku 2016 vo
výške 8 895,00 € /zdroj 46/ a 2 671,00 € /zdroj 11H FPU/.
UPRAVENÝ ROZPOČET
Na základe vykonaného rozpočtového opatrenia má Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni v upravenom
rozpočte príjmy vo výške 245 067,00 €, z toho:
-

vlastné príjmy 6 227,00 € – zdroj 46
bežné transfery vo výške 206 593,00 € - zdroj 41
transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu vo výške 10 181,00 €

v tom:

2 015,00 € - zdroj 3AC1
356,00 € - zdroj 3AC2
6 236,00 € - zdroj 1AC1
1 101,00 € - zdroj 1AC2
473,00 € - zdroj 111
transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce vo výške 3 000,00 € - zdroj 11H / Mesto Stará
Ľubovňa/
transfery v rámci verejnej správy od ostatných vo výške 7 500,00 € - zdroj 11H / Fond na podporu
umenia/

-

- zostatok finančných prostriedkov z roku 2016 vo výške 8 895,00 € /zdroj 46/ a 2 671,00 € /zdroj 11H
FPU/.
Výdavky v upravenom rozpočte na rok 2017 boli rozpočtované vo výške 245 067,00 € aj s finančnými
prostriedkami zostatku za rok 2016.
2.

PLNENIE PRÍJMOV

Príjmy z rozpočtu PSK
Bežné transfery
/zdroj 41/

Pôvodný rozpočet
(v €)
187 343,00

Úprava
+/ - (v €)
+ 2 300,00
+ 5 200,00
+ 954,00
+ 10 796,00

Upravený rozpočet
k 31.12.2017(v €)

Skutočnosť
k 31.12.2017 (v €)

206 593,00

206 593,00

Kapitálové transfery
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Upravený rozpočet
k 31.12.2017 (v €)

NÁZOV
Príjmy z vlastných zdrojov - zdroj 46
222003 - pokuty a penále za porušenie predpisov
/nedodržanie výpožičnej doby, strata kníh.../
223001 poplatky a platby za predaj výrobkov /zápisné, MVS
,kopírovanie, rešerše.../
243 - úroky z tuzemských účtov fin. hospod.
- 292012 – Z dobropisov
Iné
Príjmy z prostriedkov VÚC - zdroj 41
- 31200008 – z rozpočtu VÚC
Príjmy z prostriedkov Európskeho soc. fondu / prostriedky
EÚ/, 3. programové obdobie – zdroj 3AC1
312001- tuzemské bežné transfery v rámci verejnej
správy – Úrad práce soc. vecí a rodiny, príspevok na
chránené pracovisko
Príjmy z prostriedkov Európskeho soc. Fondu /
spolufinancovanie zo ŠR, 3. programové obdobie – zdroj
3AC2
312001- tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
zo ŠR – Úrad práce soc. vecí a rodiny, príspevok na chránené
pracovisko
Príjmy z prostriedkov Európskeho soc. fondu / prostriedky
EÚ/, 3. programové obdobie – zdroj 1AC1
312001- tuzemské bežné transfery v rámci verejnej
správy – Úrad práce soc. vecí a rodiny, príspevok na
chránené pracovisko
Príjmy z prostriedkov Európskeho soc. fondu / prostriedky
EÚ/, 3. programové obdobie – zdroj 1AC2
312001- tuzemské bežné transfery v rámci verejnej
správy – Úrad práce soc. vecí a rodiny, príspevok na
chránené pracovisko
Príjmy z prostriedkov zo štátneho rozpočtu – zdroj 111
- 312001 – tuzemské bežné transfery v rámci verejnej
správy zo ŠR – Úrad práce soc. vecí a rodiny , príspevok na
chránené pracovisko
- 312001 – tuzemské bežné transfery v rámci verejnej
správy zo ŠR - grantový program MK SR -poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kultúrnych
poukazov.
Príjmy od ostatných subjektov verejnej správy – zdroj 11H
- 312007 - z rozpočtu obce
312011 – od ostatných subjektov verejnej správy
311 Granty
Spolu
Zostatok finančných prostriedkov predchádzajúceho roku
Celkom

K 31.12.2017 organizácia plnila rozpočet
organizácie.

Skutočnosť
k 31.12.2017
(v €)

1 600,00

1 677,10

4 627,00

4 655,42

1 315,20
822,22
206 593,00

206 593,00

2 015,00

2 015,43

356,00

355,66

6 236,00

6 236,28

1 101,00

1 100,52

473,00

473,00

3 000,00
7 500,00

3 000,00
7 500,00

233 501,00
11 566,00
245 067,00

235 743,83
11 566,03
247 309,33

príjmov vo výške 100,96 %, oproti upravenému rozpočtu

V podpoložke 222003 - pokuty a penále za porušenie predpisov sú účtované poplatky za prekročenie
výpožičnej lehoty, stratu čitateľských preukazov a knižničných dokumentov. Plnenie rozpočtu príjmov tejto
položky je vo výške 104,82 %.
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V podpoložke 223001 - poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú účtované poplatky za
knižničné služby (zápisné, MVS, kopírovanie, rešerše, rezervovanie knižničných dokumentov a poplatky za
používanie internetu ). Plnenie rozpočtu príjmov tejto položky je vo výške 100,61 %.
Plnenie ostatných položiek je takmer v súlade s upraveným rozpočtom organizácie.
ČERPANIE VÝDAVKOV
BEŽNÉ VÝDAVKY
610 Výdavky a mzdy
Položka 610 k 31.12. 2017 bola čerpaná vo výške 117 326,23 €
Mzdové výdavky v €

610 spolu
611 Tarifný plat
612001 Osobný
príplatok
612002 Ostatné
príplatky
614 Odmeny

610 spolu
611 Tarifný plat
612001 Osobný
príplatok
612002 Ostatné
príplatky
614 Odmeny

Rozpočet upravený k 31.12.2017
Z toho podľa zdroja
Celkom
46
41
117327,00
109357,00
86499,00
78529,00
9947,00
9947,00

2277,00

2277,00

18604,00

18604,00

Skutočnosť k 31.12.2017
Z toho podľa zdroja
Celkom
46
41
117326,23
109357,32
86498,24
78529,33
9946,60
9946,60
2277,19

2277,19

18604,20

18604,20

1AC1
5092,00
5092,00

1AC2
899,00
899,00

3AC1
1682,00
1682,00

3AC2
297,00
297,00

1AC1
5091,69
5091,69

1AC2
898,50
898,50

13T1
1681,91
1681,91

13T2
296,81
296,81

620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a na DDP v €

620 spolu
621
623
625
627
629

Rozpočet – upravený k 31.12.2017
Z toho podľa zdroja
Celkom
46
41
1AC1
1AC2
3AC1
3AC2
111
42895,00
41157,00
1144,00 202,00
333,00
59,00
9762,00
9549,00
151,00
27,00
30,00
5,00
1366,00
1366,00
28545,00
27020,00
993,00 175,00
303,00
54,00
2404,00
818,00
Skutočnosť k 31.12.2017
Celkom

620 spolu
621
623
625
627
629

42894,86
9761,57
1365,83
28545,94
2404,00
817,52
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2404,00
818,00

41
41155,88
9548,80
1365,83
27019,73
2404,00
817,52

Z toho podľa zdroja
1AC1
1AC2
1144,59 202,02
150,66
26,58
993,93

175,44

3AC1
333,52
30,20

3AC2
58,85
5,33

303,32

53,52

111
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630 Výdavky na tovary a služby
Cestovné náhrady vo výške
631 spolu
Z toho:
631001
631002

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

Cestovné náhrady – tuzemské
Cestovné náhrady- zahraničné

1 100,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
1 040,10

1 100,00
0,00

1 040,10
0,00

K 31.12.2017 sa uskutočnilo 34 tuzemských pracovných ciest to:
-

1 x porada bibliografov
7 x seminár
2 x prezentácia KIS TRITIUS
4 x školenie v systéme VIRTUA
1 x INFOS
3 x konferencia
1 x metodická návšteva
2 x prehliadka knižničných podujatí pre detí
5 x motivačné aktivity s detským čitateľom
3 x Bibliotéka 2017
5 x návšteva knižníc v Žiline
632

Energia, voda a komunikácie boli čerpané vo výške

632 spolu
Z toho:
632001
632002
632003
632004
632005

Energia
Vodné, stočné
Poštovné služby
Komunikačná infraštruktúra
Telekomunikačné služby

Upravený rozpočet
k 31.12.2017
20 183,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
19 988,62

14 271,00
232,00
1 500,00
3 266,00
914,00

14 266,67
232,44
1 332,25
3 245,40
911,86

V položke 632 je najvýraznejšia spotreba tepla a elektrickej energie.
Za priestory, v ktorých sa naša organizácia nachádza neplatíme Mestu Stará Ľubovňa nájomné, nakoľko toto
je odpočítavané ako kompenzácia za predaj PROVINČNÉHO DOMU, ktorý bol odpredaný ako nehnuteľný
majetok VÚC Mestu Stará Ľubovňa. Z rozpočtu platíme len za poskytované služby a energie.
Za rok 2014 sme mali preplatok za tepelnú energiu a ostatné služby vo výške 1 382,62 €a to hlavne
z dôvodu, že boli priaznivejšie poveternostné podmienky v zimnom období, za rok 2015 preplatok vo
výške 998,92 € a za rok 2016 preplatok vo výške 1 315,20 €.
Rekonštrukciou elektrických rozvodov sa upravilo rozvádzanie elektrickej energie. Svieti sa len v sektoroch
kde je to bezpodmienečne nutné , preto sme za rok 2012 dosiahli preplatok elektrickej energie vo výške
530,15 €, za rok 2013 preplatok vo výške 108,54 €, za rok 2014 preplatok vo výške 343,31 € a za rok 2015
preplatok vo výške 400,78 €. Za rok 2016 nám boli fakturované skutočné náklady za spotrebu elektrickej
energie mesačne.
Celkové výdavky na energiu činia 14 266,67 € z toho:
elektrická energia
teplo

-

3 111,59 €
11 155,08 €

V položke 632004 - Komunikačná infraštruktúra je celkové čerpanie vo výške 3 245,40 € a to:
-

internetové pripojenie vo výške 1 668,00 €
služby VUC NET vo výške 1 577,40 €
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633
633 spolu
Z toho:
633001
633002
633003
633004
633006
633007
633009
633010
633011
633013
633016

Materiál bol čerpaný vo výške

Upravený rozpočet
k 31.12.2017
38057,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
31113,39

9393,00
1266,00

2610,96
1216,40

330,00
2335,00

321,00
2334,57

24172,00
30,00
50,00
411,00
70,00

24172,05
14,50
11,55
411,16
21,20

Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Telekomunikačná technika
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
Všeobecný materiál
Špeciálny materiál
Knihy, časopisy, noviny
Pracovné odevy
Potraviny
Nehmotný majetok
Reprezentačné výdavky

V podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie, ktorého čerpanie je vo výške 2 610,96 € boli výdavky nákup
obojstranných a ukončovacích regálov na knihy.
V podpoložke 633002 –výpočtová technika, ktorej čerpanie je vo výške 1 216,40 € boli vynaložené na
nákup čítačky čiarových kódov vo výške 128,40€, multifunkčné zariadenie HP Laser Pro MFP M42dw A4 vo
výške 359,00 € a notebooku A12-9720P, 17,3"FHD/IPS, AMD Radeon 530/4GB, RAM 8GB, HDD 128GB
SSD+ITB 5k4, DVD-RW, Win 10 home vo výške 729,00 €.
V podpoložke 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, ktorého celkové čerpanie je vo
výške 321,00 € boli výdavky na nákup rýchlovarnej kanvice vo výške 35,00 € a 2 ks Elektrický prietokový
ohrievač beztlakový s batériou a ich montáž vo výške 286,00 €.
V podpoložke 633006 - Všeobecný materiál, ktorého celkové čerpanie je vo výške 2 334,57 € boli výdavky
hlavne na nákup kancelárskych potrieb, nákup toneru, čistiacich prostriedkov, xerox papiera, farebného
papiera, nákup materiálu na kultúrne akcie, nákup džbánov, nákup stojanov z plastu A4, nákup stojanov,
nákup spoločenských hier, nákup termosiek a iné drobné nákupy.
V podpoložke - 633009 Knihy, časopisy, noviny bolo čerpanie v celkovej výške 24 172,05 €.
V podpoložke - 633011 Potraviny, ktorého celkové čerpanie bolo vo výške 11,55 € a to na nákup
občerstvenia na zážitkové čítanie "ŠMODRCHA“ a na nákup keksov na "Stonožkové čítanie"
V podpoložke 633013 - Nehmotný majetok, ktorého celkové čerpanie bolo vo výške 411,16 € a to na nákup
AVG Internet SecurityBusiness EditionEDU, 20 lic/24 mes./LN Email a AVG PCTune5 lic. /24 mes./ Nová
licencia
V podpoložke 633016 – Reprezentačné výdavky bolo čerpanie v súlade s rozpočtom vo výške 21,20 € a to
na nákup kytice-50-tka Betky Pristášovej.
635

Rutinná a štandardná údržba vo výške

635 spolu
Z toho:
635001
635004
635002
635006
635008
635009
635010

Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia
Rutinná a štandardná údržba prev. strojov
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky
Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich časti
Oprava kníh
Softvéru
Komunikačnej infraštruktúry

Upravený rozpočet
k 31.12.2017
6703,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
6527,43

226,00
1410,00

146,31
1366,00

150,00
3597,00
1320,00

148,40
3546,72
1320,00

Výdavky na 635002 - Rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky vo výške
vynaložené na servisné práce v zmysle uzatvorenej servisnej zmluvy.

1 366,00 € boli
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Výdavky na 635004 - Rutinnú a štandardnú údržbu prev. strojov vo výške 146,31 € boli vynaložené na
úhradu opravy elektroinštalácie vo výške 76,31 € a údržbu svietidiel vo výške 70,00 €.
Výdavky na 635009 - Rutinnú a štandardnú údržbu softvéru vo výške 3 546,72 € boli vynaložené na
úhradu:
-

1 548,56 € - Servisné práce iSPIN za I. – IV. Q. 2017
964,51 € - Služby iSPIN rok 2017
86,83 € - Aktualizácia Datalock Mzdy W
919,94 € - VIRTUA I. a IV. Q. 2017
26,88 € - Služby RAP za modul Zverejňovanie za rok 2017

Výdavky na 635010 - Rutinnú a štandardnú údržbu komunikačnej infraštruktúry boli vo výške 1 320,00 €,
vynaložené v súlade s uzatvorenou servisnou zmluvou na servisné služby, ktoré zahŕňajú inštaláciu,
kontrolu a údržbu software a hardware, ako aj poradenské a konzultačné služby v oblasti výberu, využitia
a optimalizácie hardware a software.
Nájomné bolo čerpané vo výške
636 spolu
Z toho:
636001
636002

Nájomné za prenájom budov a priestorov
Nájomné za prenájom prevádz. strojov /prenájom
poštového priečinku/

Upravený rozpočet
k 31.12.2017
126,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
120,00

60,00
66,00

60,00
60,00

Výdavky na nájomné boli čerpané vo výške 60,00 € na prenájom priestoru a techniky na realizáciu projektu
Stonožkové čítanie a vo výške 60,00 za poplatok prenájmu poštového priečinku.
Služby boli čerpané vo výške
637 spolu
Z toho:
637001
637002
637003
637004
637005
637011
637012
637014
637015
637016
637024
637027
637030
637032
637035
637040

Školenia, kurzy, semináre a porady
Konkurzy a súťaže
Propagácia, reklama a inzercia
Všeobecné služby
Špeciálne služby
Štúdie, expertízy, posudky
Poplatky, odvody, dane a clá
Stravovanie
Poistenie
Prídel do SF
Vyrovnanie kurzov. rozdielov.
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce
Preddavky
Mylné platby
Dane
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií

Upravený rozpočet
k 31.12.2017
16440,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
16257,60

250,00
2810,00
42,00
2102,00
621,00

150,75
2810,00
42,00
2101,28
620,52

127,00
7085,00
353,00
1 534,00

126,05
7084,75
353,44
1534,06

920,00

920,00

223,00
373,00

222,96
291,79

V položke 637 sú najvýraznejšie výdavky na 637014 - Stravovanie pracovníkov a to vo výške 7 084,75 €.
Výdavky na 637004 - Všeobecné služby boli čerpané vo výške 2 101,28 € a to hlavne na používanie
služobného motorového vozidla, vývoz a zneškodnenie odpadov na skládke, ostatné výdavky spojené
s nájmom, prepravný poplatok, služby MVS, čistenie obrusov, výroba pečiatok a iné drobné výdavky.
Výdavky na 637005 - Špeciálne služby boli čerpané na ochranu objektu, služby BOZP, CO a PO v celkovej
výške 620,52 €.
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Výdavky na 637015 - Poistné boli čerpané vo výške 353,44 € a to na komplexné poistenie majetku za
obdobie 09.02.2017-31.12.2017.
Výdavky na 637016 - Prídel do SF boli čerpané vo výške 1 534,06 €. Organizácia tvorí sociálny fond
dohodnutý v kolektívnej zmluve vo výške 1,50 %.
Výdavky na 637027 - Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce boli doposiaľ čerpané vo výške 920,00 €
a to na kampaň na podporu čítania „Stonožkové čítanie“ na ktorú sme získali finančné prostriedky
z projektu Fondu na podporu umenia.
Výdavky na 6370235 – Dane boli čerpané vo výške 222,96 € a to na zaplatenie koncesionárskeho poplatku
za I. – IV. Q. 2017.
Výdavky na 637040 - Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií boli čerpané vo výške 291,79
€ a to na grafické práce našej webovej stránky, SSL Certifikát web stránky a WEBHOSTING 01.09.2017 31.12.2017.
Ostatné výdavky sú čerpané v minimálnej výške.
640 Bežné transfery

642 spolu
Z toho:
642006
642012
642013
642015

Bežné transfery boli čerpané vo výške

Upravený rozpočet
k 31.12.2017
2 236,00

Skutočnosť
k 31.12.2017
2 236,05

Bežné transfery na členské príspevky
Odstupné
Odchodné
Bežné transfery na nemocenské dávky

170,00

170,00

2066,00

2066,05

Výdavky na 642006 - Bežné transfery na členské príspevky boli čerpané vo výške 170,00 € a to na
zaplatenie členského poplatku za členstvo v Spolku Slovenských knihovníkov vo výške 50,00€ a členstvo
v Slovenskej asociácii knižníc vo výške 120,00 €.
CELKOVÉ ZHODNOTENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV – VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Výnosy organizácie k 31.12.2017 činia
z toho:
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v tom:
691
Výnosy z bežných transferov VÚC
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov
695
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
Európskych spoločenstiev
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
vlastné výnosy
v tom:
602
Tržby z predaja služieb
604
Tržby za predaný tovar
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
652
Zúčtovanie zákonných rezerv
662
Úroky
663
Kurzové zisky
668
Ostatné finančné výnosy

239 054,98
230 585,04
206 593,00
23 352,08
639,96

8 469,94
4 479,67
3 990,27
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Náklady organizácie k 31.12.2017 činia
z toho
501
Spotreba materiálu
502
Spotreba energie
504
Predaný tovar
511
Opravy a udržiavanie
512
Cestovné
513
Náklady na reprezentáciu
518
Ostatné služby
521
Mzdové náklady
524
Zákonné zdr.a soc. poist.
525
Ostatné soc. poistenie
527
528
538
548
551
553
568

239 054,98
30 679,36
14 338,23
2 980,71
1 040,10
21,20
15 730,03
118 246,23
40 490,86
2 404,00

Zákonné soc. náklady
Ostatné sociálne náklady
Ostatné dane o poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy DHaNM
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkových činností
Ostatné finančné náklady

10 115,91
511,35
258,56
170,00
672,48
952,46
443,50

Zakúpený knižničný fond k 31.12.2017
z toho:
Nákup kníh
v tom:
z vlastných zdrojov /zdroj 46/
zo zdrojov ÚPSK /zdroj 41/
z daru Mesta Stará Ľubovňa
z grantového programu FPU
Nákup časopisov a novín
Nákup špeciálnych dokumentov

23 998,78
22 259,65
1 546,67
10 498,79
3 000,00
7 214,19
1 723,35
15,78

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Organizácia vykázala k 31.12.2017 vo Výkaze ziskov a strát /riadok 135, 138/ nulový hospodársky
výsledok, vo výkaze Súvaha /riadok 125/ nulový hospodársky výsledok a celkové vlastné imanie
/riadok 116/ vo výške + 7 472,61 €.
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia

239 054,98 €
239 054,98 €
0,00 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Na rok 2017 nám neboli pridelené žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky.
ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY
K 31.12.2017 nám doposiaľ boli poskytnuté tieto účelové finančné prostriedky.
Poskytovateľ

Účel

Úrad Prešovského
samosprávneho kraja
Úrad Prešovského
samosprávneho kraja
Úrad Prešovského
samosprávneho kraja

nákup kníh
nákup kníh

Úrad Prešovského
samosprávneho kraja

zvýšenie platov /vrátane odvodov/
na úrovni 2% priznaných funkčných
platov
hmotná zainteresovanosť
zamestnancov

výška v €
2 300,00

ekonomická
klasifikácia
312008

zdroj
financovania
41

5 200,00

312008

41

954,00

312008

41

10 796,00

312008

41
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Mesto Stará Ľubovňa
Grantový program FPU
Grantový program FPU

nákup kníh
stonožkové čítanie
nákup kníh

3 000,00
1 500,00
6 000,00

312007
312011
312011

11H
11H
11H

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE
V roku 2017 sme získali tieto mimorozpočtové zdroje:
Poskytovateľ
Mesto Stará Ľubovňa

účel
Nákup kníh

výška

štruktúra podľa § 23 ods. 1 písm. a/ - j/. Zákona č. 523/2004 Z.z.
písmeno c/ prijaté od iných subjektov formou dotácie

POHĽADÁVKY
Konečný stav pohľadávok k 31.12.2017 je vo výške 37,46 €.
Počiatočný stav
Bežné pohľadávky

Konečný stav
49,46 €

37,46 €

Na účte 38101 – Náklady budúcich období je zostatok vo výške 37,46 €. Je to uhradená faktúra v roku
2017, ktorá sa tyká hospodárenia roku 2018.
Je to dopredu uhradené:
- komplexné poistenie hnuteľných vecí vo výške 37,46 € uhradené na základe uzatvorenej zmluvy
o poistení zo dňa 21.10.2014 a vyúčtovania poistného zo dňa 10.10.2017.
K 31.12. 2017 organizácia nemá žiadne dlhodobo neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti.
ZÁVÄZKY
Záväzky organizácie v €
Počiatočný stav

Záväzky organizácie v €
Konečný stav
8 351,66 €

5 094,28 €

Tento zistený stav neuhradených faktúr za bežné výdavky v celkovej výške 555,70 € súhlasí s účtovným
zostatkom na účte 321/05/ - Dodávatelia.
Sú to faktúry v lehote splatnosti, ktoré boli doručené organizácii v mesiaci január 2018, ale týkali sa
hospodárenia roka 2017.
Sú to tieto faktúry:
Fa.č.DFB/17/0288
Fa.č.DFB/17/0285
Fa.č.DFB/17/02787
Fa.č.DFB/16/0276
Spolu

30,49 €
36,25 €
268,96 €
220,00 €
555,70 €

O2 Slovakia s.r.o. – mobil 12/2017
T-COM, Slovak Telekom, a.s. – telefónne hovory 12/2017
Východoslovenská energetika a.s. – elektrická energia 12/2017
Kristián Kaleta-EL-COMP TRADE -Servisné práce 12/2017

Okrem toho organizácia eviduje záväzky voči sociálnemu fondu a voči štátnemu rozpočtu – zostatková cena
majetku, ktorý je obstarávaný zo zdroja 111 a to:
472 Záväzky zo sociálnemu fondu
384 Výnosy budúcich období
331 Zamestnanci
336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia
342 Ostatné .priame dane/Daň zo závislej činnosti
372 Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi mimo...
379 Iné záväzky/Osobné účty, DDS
SPOLU:

vo výške
vo výške
vo výške
vo výške
vo výške
vo výške
vo výške

CELKOM:

578,05 €
3 960,42 €

0,11 €
4 538,58 €

5 094,28 €

K 31.12.2017 organizácia nemá žiadne dlhodobo neuhradené záväzky po lehote splatnosti.
24

MAJETOK
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

13686,72

k 31.12.2017

77,40

k 01.01.2017

Prírastky

1083,85

k 31.12.2017

k 01.01.2017

1934,31

Zostatková
hodnota €

1161,25

850,46

773,06

Presuny

k 31.12.2017

Pozemky
Stavby
1934,31
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
13686,72
hnuteľných
vecí
Dopravné
prostriedky
Drobný
dlhodobý
hmotný
majetok
Ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
Dlhodobý
hmotný
15621,03
majetok spolu

Presuny

Úbytky

Prírastky

k 01.01.2017

Položka
majetku

Úbytky

Oprávky a opravné
položky €

Obstarávacia cena €

9 720,16 595,08

10315,24 3966,56 3371,48

15621,03 10804,01 672,48

11476,49 4817,02 4144,54

V I. – IV. Q. 2017 organizácia nenakúpila žiaden dlhodobý hmotný majetok.
Drobný hmotný a nehmotný majetok
Účet a opis položky- názov
podsúvahového účtu
750-01 Drobný hmotný majetok I.

Stav
€
k 01.01.2017
2 443,69

750-02 Drobný hmotný majetok II.
750-03 Drobný nehmotný majetok
750-04 Iný hmotný majetok
750-08 Knižný fond
SPOLU:

74 335,71
5 042,68
103,73
268 767,96
350 693,77

Prírastok
€

Úbytok
€

Stav
€
k 31.12.2017
2 413,93

29,76
3 827,36
411,16

3 197,93
963,08

22 927,81
27 166,33

5 751,58
9 942,35

74 965,14
4 490,76
103,73
285 944,19
367 917,75

PROJEKTY
Na rok 2017 knižnica vypracovala 3 projekty na získanie darov a grantov, ktoré boli schválené.
Okrem nových projektov pokračujú 3 projekty
chráneného pracoviska. Sú to tieto projekty:

z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – zriadenie

3 000,00

Schválené
pre rok 2017 v €
3 000,00

Čerpanie
k 31.12.2017 v €
3 000,00

2 400,00

1 500,00

1 500,00

12 000,00

6 000,00

6 000,00

2 179,32

2 179,32

2 179,32

Žiadané v €
Mesto Stará Ľubovňa - Pravidelné doplňovanie –
Radosť a spokojnosť čitateľov
- grantový program Fond na podporu umenia STONOŽKOVÉ ČÍTANIE 9. ročník kampane na
podporu čítania detí
- grantový program Fond na podporu umenia – Keď
s knihou je tak dobre...
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – zriadenie
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chráneného pracoviska na dobu dvoch rokov 2009 a
2010
/p.
Lukačovská/-pokračovanie
/iba
prevádzkové náklady/
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – zriadenie
chráneného pracoviska na dobu dvoch rokov 2009
a 2010 /p. Vorobeľ/ - pokračovanie /iba prevádzkové
náklady/
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – zriadenie
chráneného pracoviska na dobu dvoch rokov 2009
a 2010 /p. Jančišinová/ - pokračovanie /iba
prevádzkové náklady/
- grantový program MK SR -poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom kultúrnych
poukazov.
SPOLU:

1 584,96

1 584,96

1 584,96

5 943,61

5 943,61

5 943,61

473,00

473,00

473,00

27 580,89

20 207,89

20 207,89

SOCIÁLNY FOND
Tvorba fondu
Počiatočný stav k 1.1.2017
Prídel 1% k 31.12.2017
Ďalší prídel 0,50 % k 31.12.2017
Zdroje celkom

438,04 €
1 022,71 €
511,35 €
1 972,10 €

Príspevok na stravu v zmysle kolektívnej zmluvy
Zostatok fondu k 31.12.2017

1 394,05 €
578,05 €

MIMOROZPOČTOVÉ ÚČTY
Tvorba
Počiatočný stav k 1.1.2017
Mesto Stará Ľubovňa
Zdroje celkom
Čerpanie
Nákup kníh
Zostatok fondu k 31.12.2017

0,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
0,00 €

ZÁVER
Záujem o knižničné služby Ľubovnianskej knižnice napriek tlaku moderných technológií je relatívne
stabilný. Hoci došlo k miernemu poklesu registrovaných používateľov i výpožičiek, návštevnosť knižnice je
pomerne vysoká aj preto, že obyvatelia mesta i regiónu intenzívnejšie využívajú tie služby knižnice, ktoré
nevyžadujú registráciu a knižnica sa stala miestom spoločenského stretávania priaznivcov kníh, kultúry,
umenia a vzdelávania.
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