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Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou 
v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti. Je partnerskou knižnicou 
NR SR. Spolupracuje so slovenskými i zahraničnými spoločenskými, kultúrnymi a vzdelávacími 
organizáciami.

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 O RGANIZÁCIE

Názov organizácie: Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni
Sídlo organizácie: Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj 
Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Štatutárny orgán: Mgr. Elena Vranovská
IČO: 37781243
DIČ: 2021430983
Bankový účet: Štátna pokladnica. Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Organizačná schéma: Metodika, propagácia a vzťahy s verejnosťou: 
Mgr. Lenka Strenková 

Útvar knihovníckych činností:
Úsek knižnično-informačných fondov: Mgr. Denisa Salamonová,
Úsek literatúry pre deti a mládež:, Bc. Mária Sčensná, Jana Cox,
Úsek krásnej literatúry: PhDr. Edita Oláhová, Bc. Eva Simančíková a Liana Rybovičová 
(1/2 prac. úväzku).
Úsek odbornej literatúry: Mgr. Jana Vargová , Gabriela Sekeráková,
Úsek bibliografie: Mgr. Jana Kaletová
Úsek koordinácie podujatí: Mgr. Zuzana Lukačovská, vedúca ÚKČ 

Útvar ekonomicko-technický
Úsek ekonomický a prevádzkový: Mária Hricková, Liana Rybovičová (1/2 prac. úväzku)

Úsek prevádzkovo-technický: Alžbeta Pristášová, Mikuláš Vorobeľ (1/2 prac. úväzku)

2. ČINNOSŤ ZARIADENIA

Poskytovanie základných i špeciálnych knižnično-výpožičných služieb i fungovanie Ľubovnianskej knižnice 
všeobecne v roku 2020 negatívne ovplyvnili dve skutočnosti -  jednak rekonštrukčné práce na budove, 
v ktorej sídli knižnica a od 10. marca 2020 bola knižnica rozhodnutím zriaďovateľa PSK zatvorená kvôli 
preventívnym opatreniam prijatým na zabránenie šírenia koronavírusu a ochorenia Covid 19. Knižnicu sme 
po uvoľnení opatrení otvorili 11.mája, no vzápätí sme ju museli od 17. júna až do 3. júla zatvoriť z dôvodu 
výmeny okien. Počas konverzie dát a prechodu na nový knižnično-informačný systém DAWINCI bola 
knižnica zatvorená od 31.8. do 6.9.2020 a kvôli zlej epidemiologickej situácii bola knižnica zatvorená od 
1.11. do 10.11.2020 a od 21.12.2020 až do 26.1.2021.
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Začatím rekonštrukčných prác (ukončenie bolo plánované v novembri 2020) došlo k výraznému zhoršeniu 
pracovných podmienok zamestnancov knižnice, ale aj k výraznému zhoršeniu podmienok pre využívanie 
služieb knižnice používateľmi, ktorí boli naučení v knižnici tráviť svoj voľný čas, čo sa odrazilo na poklese 
absenčných výpožičiek, ale najmä na nízkom počte prezenčných výpožičiek. Obdobie, počas ktorého bola 
knižnica zatvorená zamestnanci využili na revitalizáciu fondu, preznačovanie kníh, zmeny signatúr, 
upratovanie skladov, dezinfekciu priestorov a pod., ale aj na práce spojené s ochranou knižničného fondu 
a majetku organizácie počas rekonštrukcie strechy nad výpožičnými priestormi.

Ďalším faktorom, ktorý výrazne ovplyvnil činnosť knižnice v roku 2020 je implementácia nového KIS 
DAWINCI a s tým spojená príprava databázy v KIS Virtua na konverziu, školenia na všetky moduly nového 
KIS i uzávera knižnice počas prvého septembrového týždňa, kedy došlo ku konverzii dát, odladeniu 
a spusteniu ostrej prevádzky KIS DAWINCI.

Jednou z hlavných činností ĽK je požičiavanie kníh a časopisov pre rozličné skupiny používateľov knižnice. 
K 31. 12.2020 bolo zaevidovaných 3 014 aktívnych používateľov knižnice, ktorý si absenčne i prezenčne 
vypožičali 59 659 dokumentov. Knižnicu fyzicky navštívilo 23 087 návštevníkov, vrátane návštevníkov 
podujatí (5 200).

Literatúru, ktorú knižnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala používateľom prostredníctvom 
medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej len MVS). V sledovanom období knižnica pre svojich používateľov 
objednala 75 dokumentov. Z iných knižníc dostala knižnica 34 žiadaniek MVS, ktoré boli všetky kladne 
vybavené.

Pravidelným doplňovaním knižničného fondu bolo získaných 1 675 knižničných jednotiek v hodnote 
15 768,48 €, darom pribudlo do knižničného fondu 146 knižničných jednotiek v hodnote 940,38 €. Celkový 
prírastok knižničného fondu bol 1821 knižničných jednotiek v hodnote 16 708,86 €. Pri nákupe literatúry 
knižnica trvalo využíva výhodný rabat poskytovaný obchodnými partnermi. V sledovanom období knižnica 
odoberala 65 titulov časopisov.

Neodmysliteľnou súčasťou knižničnej práce sú aj kultúrno-vzdelávacie podujatia. Knižnica organizuje tieto 
aktivity na podporu a propagáciu čítania, literatúry, ale aj spoločenských záujmov 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, Jednoty dôchodcov Slovenska, medzigeneračné 
stretnutia v rámci neformálnych vzdelávacích aktivít, aktivity Baby klubu Monali, spoluprácu s Domom sv. 
Anny v Starej Ľubovni, Charitou sv. Jána Almužníka, krízovým centrom, detským domovom a pod.

V roku 2020 sa na 138 kolektívnych podujatiach zúčastnilo 5 200 návštevníkov.

K najvýznamnejším podujatiam v roku 2020 patrili:

Hráme spolu v manželstve -  večer venovaný Národnému týždňu manželstva, spojený s výstavou fotografií. 

Četnícke pamäti -  prezentácia knihy regionálneho autora Pavla Mišenka.

Stretnutia klubu čitateľov-teenagerov.

Týždeň slovenských knižníc -  XXI. 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. V rámci TSK prebehlo viacero 
sprievodných podujatí: Výstava fotografií Jána Lazoríka, Spomienkový večer na etnografa Jána Lazoríka 
s Monikou Pavelčíkovou k jeho nedožitým 100. narodeninám, Kniholov, Prázdninová zašiváreň. Knižná 
šifra. Misia Harry Potter, Rozprávky na stene. Slávnostné zápisy prvákov.

Stonožkové čítanie -  11. ročník kampane na podporu čítania (od októbra 2019), počas ktorého sa súťažiaci 
stretávali so slovenskými i českými autormi kníh pre deti a mládež a rodičia, pedagógovia i knihovníci sa 
stretávali na seminároch s odborníkmi na čítanie. Počas „koronakrízy" došlo k modifikácii pravidiel súťaže, 
ktorá spočívala najmä v možnosti záznam o akejkoľvek prečítanej knihe posielať do ĽK v elektronickej 
podobe.

Kráľ čitateľov -  semifinále a finále regionálnej súťaže o najdôvtipnejšieho a najsčítanejšieho detského 
čitateľa bolo kvôli epidémii COVID 19 presunuté do on-line priestoru.
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v  letných mesiacoch sme pre deti a mládež pripravili viacero podujatí na podporu čítania -  Čím viac čítaš, 
tým viac vieš, Prázdninová zašiváreň, Knihojedi, Knižná šifra, Rozprávl<y na stene a pod.

Sú aj naši - projekt realizovaný s podporou Mesta Stará Ľubovňa, v rámci ktorého sme obyvateľom mesta 
umožnili stretnutie s historičkou a etnologičkou Katarínou Nádasl<ou.

Vianočné tvorivé dielne na sklonku roka boli negatívne ovplyvnené zákazom organizovania hromadných 
podujatí.

ROZBOR HOSPODÁRENIA

Knižnica sa nachádza v prenajatých priestoroch Mesta Stará Ľubovňa. Celková plocha knižnice je 978,10 m̂ . 
Využiteľnosť priestorov je 100%. Vykurovanie priestorov je plynové z centrálnej kotolne. Výška nájmu bola 
v roku 2003 riešená formou zápočtu v objekte Družba 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 
VÚC 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. Táto zmluva bola kvôli stavebným prácam na objekte Družba po dohode predĺžená do
31.8.2021.
Celkové mesačné zálohové platby za poskytované služby činia 982,56 € :
iosvetlenie spoločných priestorov 
teplo

1 18,91 i 
929,59

vodné 8,70
stočné 10,67
upratovanie spoločných vonkajších priestorov 1,25
odvoz smetí 13,44

Knižnica má uzatvorené poistné zmluvy o poistení majetku organizácie s Union poisťovňa, a 
10, 813 60 Bratislava. Okrem toho má majetok chránený aj pripojením objektu na pult 
ochrany PZ SR v Starej Ľubovni.
Počet zamestnancov k 31.12.2020

.s., Karadžičova 
centralizovanej

Rozpočet Skutočnosť
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 14,00 13,50
-z  toho: - odmeňovaní podľa tab. Základná stupnica platových taríf+ 

zvýšenie platovej tarify podľa § 7 ods. 6 zákona vo výške 5%
11,00 10,50

- odmeňovaní podľa tab. Základnej stupnice bez zvýšenia 3,00 3,00
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 14,00 12,99
-z  toho: - odmeňovaní podľa tab. Základná stupnica platových taríf+ 

zvýšenie platovej tarify podľa § 7 ods. 6 zákona vo výške 5%
11,00 10,35

- odmeňovaní podľa tab. Základnej stupnice bez zvýšenia 3,00 2,64
Mzdové náklady 137 168,00 135 274,56
Priemerná mzda na priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 867,81

V roku 2020 bolo v knižnici v pracovnom pomere 15 zamestnancov /fyzické osoby/:
1 zamestnanec - riaditeľka organizácie
1 zamestnanec - metodika, propagácia a vzťahy s verejnosťou 
8 zamestnancov na útvare knihovníckych činností 
3 zamestnanci na útvare ekonomicko-technickom
1 zamestnanec - rodičovská dovolenka (do pracovného pomeru nastúpila v mesiaci 09/2020)
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1 zamestnanec -  projekt z ÚPSVaR „Pracuj, zmeň svoj život" (do pracovného pomeru nastúpila v mesiaci 
11/2020)

Na základe priznania postavenia chráneného pracoviska Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stará 
Ľubovňa Č.Z.: 2014/126173 zo dňa 09.10.2015 a základe podanej žiadosti o poskytnutie príspevku na 
úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska zo dňa 27.01.2020 nám boli priznané 2 pracovné 
miesta chráneného pracoviska.

Na týchto zamestnancov organizácia získava na základe spracovanej žiadosti o poskytnutí príspevku na 
úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska štvrťročne finančné prostriedky podľa skutočných 
nákladov v danom štvrťroku.

Okrem toho organizácia uzatvorila s ÚPSVaR DOHODU Č.20/38/54X/18 o poskytnutí finančného príspevku 
na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život"- Aktivita č. 3 
s platnosťou od 01.11.2020 do 31.07.2021.

V roku 2020 sme získali spolu 6 377,84 €.

V predchádzajúcich rokoch sme na základe schválených projektov získali tieto finančné prostriedky:
rok 2014 13 603,63 €
rok 2015 11 380,45 €
rok 2016 14 302,58 €
rok 2017 9 707,89 €
rok 2018 10 105,38 €
rok 2019 13 828,18 €

Knižnica má uzatvorené tieto mandátne zmluvy :

- dodatkom č. 1 k mandátnej zmluve na zabezpečenie požiarnej ochrany bolo rozšírené zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od 01.08.2019 poskytovateľom LIVONEC SK. s. r. o., Hviezdoslavova 
26 , 064 01 Stará Ľubovňa vo výške 27,60 € mesačne.

Okrem toho má 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 270,00 € mesačne.

1. ROZPOČET ORGANIZÁCIE A JEHO ÚPRAVY V PRIEBEHU SLEDOVANÉHO OBDOBIA  

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni mala na rok 2020 pôvodne schválený rozpočet príjmov a výdavkov 
vo výške 234 228,00 €, z toho transfery Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) vo výške 
227 628,00 €, vlastné príjmy 6 600,00 €.

Kapitálový transfer na rok 2020 nám bol pridelený vo výške 26 000,00 € a to:

- na investičnú akciu „Nový knižnično-informačný systém" vo výške 8 992,00 €,

- na investičnú akciu „Nákup osobného automobilu" vo výške 16 000,00 €,

- na investičnú akciu „Výroba a montáž multifunkčného pódia do relaxačnej časti úseku pre deti a mladší 

školský vek" vo výške 1 008,00 €.

Čerpanie kapitálového transferu v roku 2020 bolo vo výške 25 689,60 €

ÚPRAVY VÝŠKY ROZPOČTU ÚPSK
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K 31.12. 2020 došlo k týmto úpravám príjmov a výdavkov na základe rozpočtového opatrenia ÚPSK:

- rozpočtovým opatrením číslo č. 313/1/K/KV/2020 nám bol upravený rozpočet kapitálových 
výdavkov vo výške 10 000,00 € účelovo určené na investičnú akciu „Nový knižnično-informačný 
systém". Rozpočtovým opatrením číslo č. 3201/8/K/KV/2020 nám bol upravený tento rozpočet 
kapitálových výdavkov účelovo určené na investičnú akciu „Nový knižnično-informačný systém" o
-  1 008,00 € a to zmenou účelu na investičnú akciu „Výroba a montáž multifunkčného pódia do 
relaxačnej časti úseku pre deti a mladší školský vek",
Účelovo určené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 použité v plnej výške.

- rozpočtovým opatrením číslo č. 801/8/K/BV/2020 nám bol upravený rozpočet vo výške 270,00 € 

účelovo určené príspevok na rekreáciu zamestnancom knižnice. Tieto účelovo určené finančné 

prostriedky boli použité k 31.12.2020 v plnej výške,

- rozpočtovým opatrením číslo č. 1431/16/K/BV/2020 nám bol upravený rozpočet vo výške 3 300,00

€ účelovo určené na nákup knižničného fondu. Tieto účelovo určené finančné prostriedky boli

použité k 31.12.2020 v plnej výške a vo výške 350,00 € účelovo určené na technicko - organizačné 
zabezpečenie realizácie podujatí organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku v roku 2020. 
Účelovo určené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 použité v plnej výške,

- rozpočtovým opatrením číslo č. 1779/6/K/KV/2020 nám bol upravený rozpočet kapitálových 
výdavkov vo výške 16 000,00 € účelovo určené na investičnú akciu "Nákup osobného motorového 
vozidla". Účelovo určené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 použité vo výške 15 690,00 €,

- rozpočtovým opatrením číslo č. 2608/28/K/BV/2020 nám bol upravený rozpočet vo výške 1 536,00 

€ účelovo určené na nákup bezdotykového terminálu na meranie telesnej teploty. Tieto účelovo 

určené finančné prostriedky boli použité k 31.12.2020 v plnej výške,

- rozpočtovým opatrením číslo č. 2960/30/K/BV/2020 nám bol upravený rozpočet vo výške 6 490,00 

€ účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvodov. Tieto účelovo 

určené finančné prostriedky boli použité k 31.12.2020 v plnej výške

VLASTNÉ ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY

K 31.12.2020 bol upravený rozpočet príjmov o -  975,00 € v položke 222003 -  Za porušenie predpisov 
/zdroj 46/ a o -  655,00 € v položke 223001 -  Za predaj výrobkov, tovarov a služieb /zdroj 46/ z dôvodu 
zníženia vlastných príjmov v dôsledku pandémie COVID -  19, o + 460,00 v položke 292012 -  Z dobropisov 
/zdroj 46/, o + 989,00 € v položke 312001 -  Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu / zdroj 
3AC1/, o +175,00 € v položke 312001 -  Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu / zdroj 
3AC2/, /, o + 3 345,00 € v položke 312001 -  Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu / zdroj 
lA C l/ , o + 591,00 € v položke 312001 -  Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu / zdroj 
1AC2/, 0 + 3 400,00 € v položke 312007 -  Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce /zdroj I IH  
Mesto/, 0 + 26 000,00 v položke 312011 -  od ostatných subjektov verejnej správy / zdroj I IH  FPU/ a o + 5
381,00 € v položke 312001 -  Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu / zdroj 111/

Okrem toho bol upravený rozpočet vlastných príjmov o zostatok finančných prostriedkov roku 2019 vo 
výške 10 461,00 € /zdroj 46/ a 1 164,00 € /zdroj I IH  FPU/.

UPRAVENÝ ROZPOČET
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Na základe vykonaného rozpočtového opatrenia má Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni v upravenom 
rozpočte bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 322 510,00 €, z toho:
- vlastné príjmy vo výške 5 430,00 € -  zdroj 46
- bežné transfery vo výške 239 574,00 € - zdroj 41
- kapitálové transfery vo výške 26 000,00 € - zdroj 41
- transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu vo výške 10 481,00 € 

v tom: 989,00 € - zdroj 3AC1
175.00 € - zdroj 3AC2 

3 345,00 € - zdroj lA C l
591.00 € - zdroj 1AC2 

5 381,00 € - zdroj 111
- transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce vo výške 3 400,00 € - zdroj I IH  (Mesto Stará Ľubovňa),
- od ostatných subjektov verejnej správy vo výške 26 000,00 € - zdroj I IH  / FPU/
- zostatok finančných prostriedkov z roku 2019 vo výške 10 461,00 € - zdroj 46,

- zostatok finančných prostriedkov z roku 2019 vo výške 1164,00 € - zdroj I IH  FPU.
Bežné a kapitálové výdavky v upravenom rozpočte na rok 2020 sú tiež rozpočtované vo výške 322 510,00 € 
aj s finančnými prostriedkami zostatku za rok 2019.

2. PLNENIE PRÍJMOV

Príjmy z rozpočtu PSK
Pôvodný rozpočet 
(v€)

Úprava
+ / -(v € )

Upravený rozpočet 
k 31.12.2020 (v€)

Skutočnosť 
k 31.12.2020 (v€)

Bežné transfery 
- zdroj 41 227 628,00 + 270,00 

+ 3 300,00 
+ 350,00 

+ 1536,00 
+ 6 490,00

239 574,00 239573,75

Kapitálové transfery 
- zdroj 41

+ 10 000,00 
+ 16 000,00

26 000,00 25689,60

NÁZOV
Upravený rozpočet 
k 31.12.2020 (v€)

Skutočnosť 
k 31.12.2020 (v€)

Príjmy z vlastných zdrojov - zdroj 46
222003 - pokuty a penále za porušenie predpisov 
/nedodržanie výpožičnej doby, strata kníh.../

625,00 625,40

223001 poplatky a platby za predaj výrobkov/zápisné, 
MVS, kopírovanie, rešerše.../

4 345,00 4 344,95

243 - úroky z tuzemských účtov fin. hospod.
- 292017 -  z vratiek

1 Príjmy z prostriedkov VÚC- zdroj 41
- 312008- z  rozpočtu VÚC

460,00 

239 574,00

460,73

í 239 573,75
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- 322006- z  rozpočtu VÚC 26 000,00 25 689,60
Príjmy z prostriedkov Európskeho soc. fondu/ 
prostriedky EÚ/, 3. programové obdobie -  zdroj 3AC1
312001- tuzemské bežné transfery v rámci verejnej 
správy -  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
príspevok na chránené pracovisko a Praxou k 
zamestnaniu

989,00 989,44

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, sociálnych vecí a rodiny, 
príspevok na chránené pracovisko a Praxou k 
zamestnaniu

175,00 174,61

Príjmy z prostriedkov Európskeho soc. fondu / 
spolufinancovanie zo ŠR, 3. programové obdobie -  
zdroj 3AL1
312001- tuzemské bežné transfery v rámci verejnej 
správy zo ŠR -  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
príspevok na chránené pracovisko a Praxou k 
zamestnaniu
Príjmy z prostriedkov Európskeho soc. fondu / 
prostriedky EÚ/, 3. programové obdobie -  zdroj lA C l
312001 - tuzemské bežné transfery v rámci verejnej 
správy -  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
príspevok na chránené pracovisko a Praxou k 
zamestnaniu

3 345,00 3 344,78

Príjmy z prostriedkov Európskeho soc. fondu / 
prostriedky EÚ/, 3. programové obdobie -  zdroj 1AC2
312001- tuzemské bežné transfery v rámci verejnej 
správy -  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
príspevok na chránené pracovisko a Praxou 
k zamestnaniu

591,00 590,25

Príjmy z prostriedkov Európskeho soc. fondu / 
prostriedky EÚ/, 3. programové obdobie -  zdroj lA L l
312001- tuzemské bežné transfery v rámci verejnej 
správy -  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
príspevok na chránené pracovisko a Praxou k 
zamestnaniu
Príjmy z prostriedkov zo štátneho rozpočtu -  zdroj 
111
312001 - tuzemské bežné transfery v rámci verejnej 
správy zo ŠR -  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
príspevok na chránené pracovisko

5 381,00 5 381,28

312001 - tuzemské bežné transfery v rámci verejnej 
správy zo ŠR - grantový program M K SR - poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
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kultúrnych poukazov
Príjmy od ostatných subjektov verejnej správy -  zdroj 
I IH
312007 - z rozpočtu obce 3 400,00 3 400,00
312011 -  od ostatných subjektov verejnej správy 

1 S llG ra n ty  
Spolu

26 000,00 

310 885,00

26 000,00 

310 574,79
Zostatok finančných prostriedkov predchádzajúceho 
roku

11 625,00 11 625,20

Celkom 322 510,00 322 199,99

K 31.12.2020 organizácia plnila rozpočet príjmov vo výške 99,90 %, oproti upravenému rozpočtu
organizacie.
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 100,06 %.
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 99,99 %.
Plnenie ostatných položiek je v súlade s upraveným rozpočtom organizácie.

ČERPANIE VÝDAVKOV

BEŽNE VYDAVKY

610 Výdavky a mzdy
Položka 610 k 31.12.2020 bola čerpaná vo výške 135 274,56 €.

Mzdové výdavky v €
Rozpočet upravený k 31.12.2020

Celkom i iZ toho podlá zdroja : 
i 41 i lA L l  í 111 i lA C l i 1AC2 I 3AC1 í 3AC2 i

610 spolu 137 168,00 i 129 230,00 2 838,00 3 345,00 591,00 989,00 175,00
611 Tarifný plat 115 464,00 107 526,00 2 838,00 3 345,00 591,00 989,00 175,00
612001 Osobný 
príplatok

6 303,00 6 303,00

612002 Ostatné 
príplatky

3 451,00 3 451,00

614 Odmeny 11950,00 11950,00

Skutočnosť k 31.12.2020

Celkom
iZ toho podlá zdroja

i 41 i lA L l  í 111 i lA C l i 1AC2 I 3AC1 í 3AC2 1
610 spolu 135 274,56 129 229,60 945,88 3 344,78 590,25 989,44 174,61
611 Tarifný plat 113 570,71 107 525,75 945,88 3 344,78 590,25 989,44 174,61
612001 Osobný 
príplatok

6 303,21  ̂ 6 303,21

612002 Ostatné 
príplatky

3 450,64 3 450,64
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614 Odmeny 11950,00 11950,00

V roku 2020 boli v organizácii vyplatené odmeny v celkovej výške 11 950,00 €. V mesiaci jún boli vyplatené 
odmeny 10 zamestnancom v celkovej výške 2 500,00 € a to za mimoriadne práce nad rámec povinností: 
upratovacie práce po rekonštrukcii strechy, výmene okien a maľovaní priestorov knižnice, premiestňovanie 
regálov, ukladanie a ochrana knižničných fondov a majetku knižnice.

V mesiaci november boli vyplatené odmeny 14 zamestnancom vo výške 9 450,00 € a to za kvalitné 
vykonávanie pracovných činnosti a za vykonanie prác presahujúcich rámec pracovných činnosti.

620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a na DDP v €
Rozpočet upravený k 31.12.2020

Celkom
41

Z toho podľa zdroja 
í lA L l  í 111 i lA C l ' 1AC2 i 3AC1 3AC2 '

620 spolu 48 703,00 47 705,00 998,00
621 11441,00 11441,00
623 1 979,00 1 695,00 284,00
625 32 006,00 31 292,00 714,00
627 3 277,00 3 277,00

Skutočnosť k 31.12.2020
—  Z toho podľa zdroja

41 lA L l 111 lA C l 1AC2 3AC1 3AC2
620 spolu 48 037,80 47 704,92 332,88
621 11440,79 11440,79
623 1 789,73 1695,13 94,60
^25 i 31530,28 131 292,00 í 238,28 i
627 i 3 277,00 i 3 277,00 .................1.............. ................ 1.............. i................
630 Výdavl<y na tovary a služby

Cestovné náhrady vo výške Upravený rozpočet 
k 31.12.2020

Skutočnosť 
k 31.12.2020

631 spolu 1 200,00 181,26
Z toho:
631001 Cestovné náhrady-tuzemské 200,00 181,26
631002 Cestovné náhrady - zahraničné

K 31.12.2020 sa uskutočnilo 14 tuzemských pracovných ciest a to:

1 x preprava výstavy

1 x školenie

I x  valné zhromaždenie SAK

2 x pracovné stretnutie

I x  slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc

7 x školenie k novému knižnično-informačnému systému DAWINCI

1 x porada riaditeľov

632
Energia, voda a komunikácie boli čerpané vo 
výške

Upravený rozpočet 
k 31.12.2020

Skutočnosť 
k 31.12.2020

632 spolu 18 061,00 18 055,84
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z toho:
632001 Energia 13 997,00 13 996,75
632002 Vodné, stočné 232,00 232,44
632003 Poštovné služby 460,00 455,90
632004 Komunikačná infraštruktúra 2 374,00 2 373,60
632005 Telekomunikačné služby 998,00 997,15

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 €, za rok 2016 preplatok vo výške 1 315,20 €, za rok 2017 preplatok vo výške 1 978,82 €, za 
rok 2018 preplatok vo výške 2 629,42 € a za rok 2019 tiež preplatok vo výške 460,73 € . Tieto preplatky 
za spotrebu tepelnej energie zdôrazňujeme preto, lebo každoročne je našou prioritou úspora tepelnej 
energie v našej organizácii, čo sa nám evidentne darí.

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 €. Od roku 2016 sú nám mesačne fakturované skutočné náklady za spotrebu 
elektrickej energie.

Celkové výdavky na energiu činia 13 996,75 € z toho:
- elektrická energia - 2 841,67 €
-teplo - 11155,08 €

V podpoložke 632002 -  Vodné, stočné, ktorej celkové čerpanie je vo výške 232,44 € a to:
- vodné - 128,04 €
- Stočné - 104,40 €

V podpoložke 632003 -  Poštovné služby, ktorej celkové čerpanie vo výške 455,90 € bolo hlavne za 
posielanie balíkov MVS a upomienok čitateľom za nedodržanie výpožičnej lehoty.
V podpoložke 632004 -  Komunikačná infraštruktúra, ktorej celkové čerpanie výške 2 373,60 € bolo na 
poskytovanie služieb internetu a telekomunikačné služby VUC NET.
V podpoložke 632005 -Telekomunikačné služby, ktorej celkové čerpanie vo výške 997,15 € bolo vynaložené 
na telefónne hovory mobilu a pevných liniek.

633 Materiál bol čerpaný vo výške Upravený rozpočet 
k 31.12.2020

Skutočnosť 
k 31.12.2020

633 spolu 55 428,00 29 181,53
Z toho:

í 633001 Interiérové vybavenie 1 8151,00 2 727,64 1
633002 Výpočtová technika 2 343,00 2 343,00
633003 Telekomunikačná technika
633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 661,00 652,04
633005 Špec. stroje,prístroje,zariadenia,technika 1 536,00 1 536,00
633006 Všeobecný materiál 3 426,00 2 862,15
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633007 Špeciálny materiál
633009 Knihy, časopisy, noviny 38 155,00 18 032,34
633010 Pracovné odevy 403,00 355,16
633011 Potraviny 30,00
633013 Nehmotný majetok 673,00 673,20
633016 Reprezentačné výdavky 50,00

V podpoložke 633001 -  Interiérové vybavenie, ktorej celkové čerpanie bolo vo výške 2 727,64 € boli 
výdavky vo výške 2 495,66 € na nákup regálov na knihy, schodov ku pódiu a krytu odtokovej rúry, 220,00 € 
na nákup podnožníkov na detský úsek a vo výške 11,98 € na nákup stupienkov na otváranie okien.

V podpoložke 633002 -  Výpočtová technika, ktorej celkové čerpanie bolo v celkovej výške 2 343,00 € boli 
výdavky na nákup Wifi Routera - Net_AP LongRange Ubiquiti UniFi MIMO vo výške 120,00 €, nákup 
tlačiarne Epson TM-T20III, USB, RS232, 8 dots/mm (203 dpi) vo výške 150,00 €, nákup záložného zdroja 
Eaton 5E 650i USB vo výške 75,00 €, nákup čítačky CipherLab CCD-1000 vo výške 74,00 €, nákup Wifi 
kontrolér UniFi Cloud Key G2 vo výške 196,00 €, nákup Wifi Access point UniFi AP-AC-LR vo výške 114,00 €, 
nákup 2 ks záložný zdroj Eaton 5E 650i USB Eaton vo výške 150,00 €, nákup NAS server a disk vo výške
616,00 €, nákup PC Fujitsu P558 MT i5 2,9 8G 256G DVDrw Win a LCD 24" A vo výške 825,00 €, a nákup 
batérie do UPS vo výške 23,00 €.

V podpoložke 633004 -  Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, ktorej celkové čerpanie je vo 
výške 652,04 € boli výdavky na nákup KERCHER WV6 čistič okien z dôvodu výmeny okien v celej knižnici 
vo výške 138,00 €, nákup rezačky na papier MAP Precise Cut A4 vo výške 14,68 €, nákup laminátora iLam A4 
Office vo výške 90,72 €, nákup tyčového vysávača vo výške 240,94 € a na náklady súvisiace s COVID -  19 
a to na nákup bezdotykového dávkovača a stojana na dezinfekciu vo výške 126,00 € a nákup 
bezdotykového teplomera vo výške 41,70 €.

V podpoložke 633006 - Všeobecný materiál, ktorého celkové čerpanie je vo výške 2 862,15 € boli výdavky 
hlavne na nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov. Xerox papiera, farebného papiera, nákup 
materiálu na kultúrne akcie, nákup toneru, nákup kliprámov, nákup dielenského materiálu - výmena okien, 
nákup rohoži, nákup odpadových košov, nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov súvisiacich s COVID -  
19 vo výške 250,47 € a iné drobné nákupy.

V podpoložke - 633009 Knihy, časopisy, noviny bolo čerpanie v celkovej výške 18 032,34 €. Z toho 1 163,76 
€ bolo použite na nákup kníh z FPU a to z projektu z roku 2019.

V podpoložke - 633010 Pracovné odevy, ktorého celkové čerpanie bolo vo výške 355,16 € a to na nákup 
osobných ochranných prostriedkov pre pracovníkov vo výške 81,53 € a na nákup osobných ochranných 
prostriedkov súvisiacich s COVID-19 vo výške 273,63 €.

634 Dopravné vo výške Upravený 
rozpočet 
k 31.12.2020

Skutočnosť 
k 31.12.2020

634 spolu 379,00 377,08
Z toho:
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 30,00 30,00
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 10,00 8,29
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634003 Poistenie 339,00 338,79
Výdavky na 634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny vo výške 30,00 € boli vynaložené na nákup benzínu 
doSMV
Výdavky na 634003 -  Poistenie vo výške 338,79 € boli vynaložené na úhradu havarijného poistenia SMV od 01.12. do
31.12.2020 vo výške 19,23 €, poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 12/2020 vo výške 7,20 € a na 
úhradu nákladov budúcich období v súlade s uzatvorenou rámcovou zmluvou o poistení a to: poistenie zodp. za 
škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.01.2021 - 31.12.2021 vo výške 85,00 € a havarijné poistenie SMV od 01.01. 
2021 - 31.12.2021 vo výške 227,36 €

635 Rutinná a štandardná údržba vo výške Upravený 
rozpočet 
k 31.12.2020

Skutočnosť 
k 31.12.2020

635 spolu 7 112,00 6 961,69
Z toho:
635001 Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia

635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 1 490,00 1 440,00
635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo 

ich časti
635008 Oprava kníh 50,00
635009 Softvéru 4 082,00 4 081,69
635010 Komunikačnej infraštruktúry 1 440,00 1 440,00

Výdavky na 635002 - Rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky vo výške 1 440,00 € boli vynaložené 
na servisné práce v zmysle uzatvorenej servisnej zmluvy.

Výdavky na 635009 - Rutinnú a štandardnú údržbu softvéru vo výške 4 081,69 € boli vynaložené na úhradu:
- 1 548,56 € - Servisné práce iSPlN za I. -  IV. štvrťrok 2020
- 964,51 € - Služby iSPlN za rok 2020
- 101,96 € - Nové verzie MAGMA HCM-1. -  IV. štvrťrok 2020
- 541,16 € - Systémová podpora MAGMA HCM I. - IV. Štvrťrok 2020
- 898,62 € - VIRTUA I. -  IV. štvrťrok 2020
- 26,88 € - Služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2020

Výdavky na 635010 - Rutinnú a štandardnú údržbu komunikačnej infraštruktúry boli vo výške 1 440,00 €, 
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 Upravený 
rozpočet 
k 31.12.2020

Skutočnosť 
k 31.12.2020

636 spolu 460,00 94,80
Z toho:
636001 Nájomné za prenájom budov a priestorov 360,00
636002 Nájomné za prenájom prevádz. strojov /prenájom 

poštového priečinku/
100,00 94,80

Služby boli čerpané vo výške Upravený Skutočnosť
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rozpočet 
k 31.12.2020

k 31.12.2020

637 spolu 19 690,00 15 251,70
Z toho:
637001 Školenia, kurzy, semináre a porady 122,00 71,70
637002 Konkurzy a súťaže 5 552,00 1 1 838,00 1
637003 Propagácia, reklama a inzercia
637004 Všeobecné služby 1 586,00 1 540,38
637005 Špeciálne služby 862,00 859,92
637006 Náhrady 270,00 269,75
637011 Štúdie, expertízy, posudky
637012 Poplatky, odvody, dane a clá 199,00 199,97
637014 Stravovanie 8 012,00 7 991,64
637015 Poistenie 275,00 274,43
637016 Prídel do SF 1778,00 1778,15
637017 Provízia 42,00 36,00
637024 Vyrovnanie kurzov, rozdielov.
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 
637030 i Preddavky

600,00 50,00

637035 Dane 223,00 222,96
637036 Reprezentačné výdavky 50,00
637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných 

technológií
119,00 118,80

V položke 637 sú najvýraznejšie výdavky na 637014 - Stravovanie pracovníkov a to vo výške 7 991,64 €.

Výdavky na 637001 - Školenia, kurzy, semináre a porady boli čerpané v celkovej výške 71,70 € a to na vložné 
za informačno-konzultačný seminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2019.

Výdavky na 637002 - Konkurzy a súťaže boli čerpané v celkovej výške 1 838,00 € a to na projekt Stonožkové 
čítanie 2020 vo výške 988,00 € a vo výške 350,00 € na technicko - organizačné zabezpečenie realizácie 
podujatí organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku v roku 2020 a 250,00 € na výrobu a tlač 
záznamov, záložiek a iné.

Výdavky na 637004 - Všeobecné služby boli čerpané vo výške 1 540,38 € a to hlavne na používanie 
služobného motorového vozidla, vývoz a zneškodnenie odpadov na skládke, ostatné výdavky spojené 
s nájmom, čistenie obrusov, demontáž a likvidácia klimatizačnej jednotky, čistenie vankúšov - detské odd., 
preprava výstavy, výroba kľúčov a iné drobné výdavky.

Výdavky na 637005 - Špeciálne služby boli čerpané na ochranu objektu, služby BOZP, PO, revíziu 
elektrospotrebičov, kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a ochrana osobných údajov v celkovej výške 
859,92 €.

Výdavky na 637015 - Poistné bolo čerpané vo výške 274,43 € a to na komplexné poistenie majetku za 
obdobie roka 2020 vo výške 207,52 € a na úhradu nákladov budúcich období v súlade s uzatvorenou 
rámcovou zmluvou o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2021 - 31.03.2021 vo výške 66,91 €

Výdavky na 637016 - Prídel do SF bol čerpaný vo výške 1 778,15 €. Organizácia tvorí sociálny fond 
dohodnutý v kolektívnej zmluve vo výške 1,50 %.
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Výdavky na 6370235 - Dane boli čerpané vo výške 222,96 € a to na zaplatenie koncesionárskeho poplatku 
za rok 2020.

Výdavky na 637040 - Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií boli čerpané vo výške 118,80 
€ a to na implementáciu SSL certifikátu - kniznicasl.sk

640 Bežné transfery
Bežné transfery boli čerpané vo výške Upravený 

rozpočet 
k 31.12.2020

Skutočnosť 
k 31.12.2020

642 spolu 6 353,00 3 499,48
i Z toho:

642006 Bežné transfery na členské príspevky 170,00 170,00
642012 Odstupné
642013 Odchodné 4 352,00 1 498,00
642015 Bežné transfery na nemocenské dávky 1831,00 1 831,48

Výdavky na 642013 -  Odchodné boli čerpané vo výške 1 498,00 € a to na vyplatenie
odchodného pri prvom odchode do starobného dôchodku zamestnankyni p. Gabriele 
Sekerákovej.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV -  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výnosy organizácie k 31.12.2020 činia 260 781,35
z toho:

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 255 350,27
v tom:

691 Výnosy z bežných transferov VÚC 239 573,75
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 

alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v 
rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom

721,58

693 Výnosy samosprávy z bežných transferov 13 474,60
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov 639,96
695 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov 

od Európskych spoločenstiev
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od 

ostatných subjektov mimo verejnej správy
940,38

vlastné výnosy 5 431,08
v tom:

602 Tržby z predaja služieb 4 321,10
604 Tržby za predaný tovar
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 1 109,98
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej 

činnosti
662 Úroky
663 Kurzové zisky
668 Ostatné finančné výnosy
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Náklady organizácie k 31.12.2020 činia 260 781,35
z toho
501 Spotreba materiálu 29 127,15
502 Spotreba energie í 14 107,58 i

504 Predaný tovar
511 Opravy a udržiavanie 2 880,00
512 Cestovné 181,26
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby 13 329,60
521 Mzdové náklady 135 324,56
524 Zákonné zdravotné a soc. poistenie 44 760,80
525 Ostatné soc. poistenie 3 277,00
527 Zákonné soc. náklady 12 112,71
528 Ostatné sociálne náklady 1 611,47
538 Ostatné dane o poplatky 356,46
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 170,00

í 551 1 Odpisy DLHM a DLNM 1 1 424,85 I

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkových činností 1 775,95
568 Ostatné finančné náklady 341,96

Zakúpený knižničný fond k 31.12.2020 17 929,52
z toho:

Nákup kníh 15 768,48
vtom:

z vlastných zdrojov / zdroj 46/ 87,16
zo zdrojov ÚPSK / zdroj 41/ 9 872,56
z daru Mesta Stará Ľubovňa 3 100,00
z grantového programu FPL) 1 163,76
z Ministerstva kultúry SR 1 545,00

Nákup časopisov a novín 
Nákup špeciálnych dokumentov

í 2 161,04 i

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Organizácia vyl<ázala !< 31.012.2020 vo Výl<aze zisl<ov a strát (riadol< 135, 138) aj vo výl<aze Súvaha 
(riadol< 125) nulový hospodársky výsledok a celkové vlastné imanie (riadok 116) vo výške + 7 472,61 €.

Výnosy 260 781,35 €
Náklady 260 781,35 €
Výsledok hospodárenia 0,00 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Na rok 2020 nám boli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky:

- vo výške 10 000,00 € účelovo určené na investičnú akciu "Nový knižnično-informačný systém". 
Rozpočtovým opatrením číslo č. 3201/8/K/KV/2020 nám bol upravený tento rozpočet kapitálových 
výdavkov účelovo určené na investičnú akciu „Nový knižnično-informačný systém" o -  1 008,00 €
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a to zmenou účelu na investičnú akciu „Výroba a montáž multifunkčného pódia do relaxačnej časti 
úseku pre deti a mladší školský vek",
Účelovo určené finančné prostriedky boli k 31.12.2020 použité v plnej výške.

- vo výške 16 000,00 € účelovo určené na investičnú akciu "Nákup osobného motorového vozidla". 

Tieto účelovo určené finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli k 31.12.2020 použité vo 

výške 15 690,00 €.

ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY
K 31.12.2020 nám boli poskytnuté tieto účelové finančné prostriedky.

Poskytovateľ Účel výška
v€

ekonomická
klasifikácia

zdroj
financovania

Úrad Prešovského 
samosprávneho kraja

"Nový knižnično-informačný 
systém" a „Výroba a montáž 
multifunkčného pódia do relax. 
časti úseku pre deti a ml.šk.vek" 10 000,00 322006 41

Úrad Prešovského 
samosprávneho kraja

Úrad Prešovského 
samosprávneho kraja

Úrad Prešovského 
samosprávneho kraja 
Úrad Prešovského 
samosprávneho kraja 
Úrad Prešovského 
samosprávneho kraja 
Úrad Prešovského 
samosprávneho kraja 
Grantový program FPL) 
Mesto Stará Ľubovňa 
Mesto Stará Ľubovňa 
Grantový program FPL) 
ÚPSVaR Stará Ľubovňa

"Nákup osobného motorového 
vozidla" 16 000,00

Nákup knižničného fondu 

Podujatia organizované JDS

3 300,00 

350,00

Rekreačné poukazy 270,00

Nákup bezdotykového terminálu 1 536,00

Hmotná zainteresovanosť 6 490,00
Stonožkové čítanie 6 000,00
Nákup kníh 3 100,00

Podujatie „Sú aj naši" 300,00
Nákup kníh 20 000,00
Projekt „Pracuj, zmeň svoj život" 5 381,28

322006

312008

312008

312008

312008

312008
312011
312007
312007
312011
312001

41

41

41

41

41

41
IIH
IIH
I IH
I IH
111

POHĽADÁVKY

Počiatočný stav Konečný stav
Bežné pohľadávky

92,21 € 379,27 €

Konečný stav pohľadávok k 31.12.2020 je vo výške 379,27 €.
Na účte 38101 -  Náklady budúcich období je zostatok vo výške 379,27 €. Sú to uhradené faktúry v roku 
2020, ktoré sa týkajú hospodárenia roku 2021.
Je to dopredu uhradené poistne v súlade s uzatvorenou rámcovou zmluvou o poistení majetku a zodpovednosti za 
škodu 01.01.2021 - 31.03.2021 vo výške 66,91 €, poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.01.2021 -
31.12.2021 vo výške 85,00 € a havarijné poistenie SMV od 01.01. 2021 - 31.12.2021 vo výške 227,36 €
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K 31.12.2020 organizácia nemá žiadne dlhodobo neuhradené pohľadávl<y po lehote splatnosti. 

ZÁVÄZKY

Záväzky organizácie v €
Počiatočný stav
Bežné záväzky

4 569,63 €

Konečný stav

30 328,38 €

Organizácia eviduje k 31.12.2020 celkové záväzky vo výške 30 328,38 €.

Sú to neuhradené bežné faktúry v celkovej výške 383,99 €. Tento zistený stav neuhradených faktúr za 
bežné výdavky súhlasí s účtovným zostatkom na účte 321-5 -  Dodávatelia.

Sú to faktúry v lehote splatnosti, ktoré boli doručené organizácii v mesiaci október 2020, ale týkali sa 
hospodárenia mesiaca decembra 2020.
Sú to tieto faktúry:

Fa.č.DFB/20/0275 3,90 € Štátna vedecká knižnica v BB -  Služby MVS
Fa.č.DFB/20/0276 34,54 € T-COM, Slovák Telekom, a. s. - Telefónne hovory 12/2020
Fa.č.DFB/20/0277 261,55 € Východoslovenská energetika a. s. -  elektrická energia 12/2020
Fa.č.DFB/20/0278 84,00 € Bajan company s.r.o. -  úpravy na webovom sídle kniznicasl.sk
Spolu 383,99 €

Okrem toho organizácia eviduje záväzky voči sociálnemu fondu, voči štátnemu rozpočtu a iné záväzky.
472 Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 334,33 €
384 Výnosy budúcich období vo výške 29 610,06 €
331 Zamestnanci vo výške
336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia vo výške
342 Ostatné priame dane/Daň zo závislej činnosti vo výške
372 Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi mimo... vo výške
379 Iné záväzky/Osobné účty, DDS vo výške
SPOLU: 29 944,39 €

Celkom: 30 328,38 €

Výnosy budúcich období

Zostatok na účte 384-1-200-111 Výnosy budúcich období je vo výške 2 040,54 € súhlasí so 

zostatkom ekonomického programu ISPlN -  Kapitálový transfer zo ŠR a od iných subjektov 

verejnej správy. Je to zostatková cena majetku obstaraného zo zdrojov Štátneho rozpočtu / l l l / .  

Zostatok na účte 384-1-100-111 Výnosy budúcich období je vo výške 2 557,52 € (presun z účtu 

357-1-100-111), nespotrebované finančné prostriedky z ÚPSVaR projekt. „Pracuj, zmeň svoj 

život". Zostatok na účte 3 8 4 -1 -1 0 0 -llH  je vo výške 25 012,00 € (presun z účtu 359-1-1 00 -llH ), 

nespotrebované finančné prostriedky z FPU projekt „Keď s knihou je tak dobre... aj v roku 2020" vo 
výške 20 000,00 € a projekt „STONOŽKOVÉ ČÍTANIE 2020 -  kampaň na podporu čítania detí" vo výške 
5 012,00 €.

K 31.12.2020 organizácia nemá žiadne dlhodobo neuhradené záväzky po lehote splatnosti.
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REZERVY

Počiatočný stav účtu 323 - Krátkodobé rezervy v celkovej výške 2 854,49 €.
Rezerva bola vytvorená a zaúčtovaná ID č. 76 v roku 2019 na vyplatenie odchodného pri prvom odchode 
do starobného dôchodku.

V roku 2020 sa vytvorila rezerva ID č. 69/2020 vo výške 1775,45€ na vyplatenie odchodného pri 

prvom odchode do starobného dôchodku. V roku 2020 sme krátkodobú rezervu nepoužili.

Zostatok krátkodobej rezervy účtu 323-02- Krátkodobé rezervy k 31.12.2020 je vo výške 4 630,44 €. 

Predpokladané použitie vytvorenej rezervy je v roku 2021.

MAJETOK

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
Obstarávacia
cena

Oprávky a
opravné položky

Zostatková
hodnota

Položka
majetku

S
s

o
tí!
E

Ss
rvi

ro

s
s

o
tí!
E

o

S
s
rvi

ro

s
s

o

s
s
(N

PO

Softvér 8991,6 8 991,60 449,58 449,58 8542,02
i Pozemky 
i Stavby 
I Samostatné

1 934,31 i 1 934,31 i 1316,05 i 77,40 1393,45 i 618,26 i 540,86 i

hnuteľné veci 
a súbory 
hnuteľných 
vecí

9 089,98 3 963,60 13053,58 6908,66 636,37 7545,03 2 181,32 5508,55

Dopravné
prostriedky

15690,00
15690,00 261,50 261,50 15428,5

Drobný
dlhodobý
hmotný
majetok
Dlhodobý 
hmotný 
a nehmotný 
majetok 
spolu

11024,29 28645,20 39669,49 8224,71 1424,85 9649,56 2 799,58 30019,93

V roku 2020 organizácia nakúpila dlhodobý hmotný majetok vo výške 19 653,60 € - osobné služobné 
motorové vozidlovo v hodnote 15 690,00 € a multifunkčné pódium do relaxačnej časti úseku pre deti a 
mladší školský vek v hodnote 3 963,60 €.

Zakúpila aj dlhodobý nehmotný majetok vo výške 8 991,60 € - nový knižnično-informačný systém DAWINCI. 

Drobný hmotný a nehmotný majetok
Účet a opis položky- názov 
podsúvahového účtu

Stav 

k 01.01.2020

Prírastok Úbytok Stav
K 31.12.2020

750-01 Drobný hmotný majetok 1. 2 379,59 220,00 28,80 2 570,79

750-02 Drobný hmotný majetok II. 73 402,52 6 989,02 1 443,87 78 947,67
750-03 Drobný nehmotný majetok 3 935,79 673,20 i 4 608,99
750-04 Iný hmotný majetok 103,73  ̂ 103,73
750-08 Knižný fond 327 283,14 16 708,86 5 345,11 338 646,89

18



SPOLU: 407 104,77 24 591,08 6 817,78 424 878,07

v  roku 2020 organizácia zakúpila Drobný nehmotný majetok vo výške 673,20 € a to softvér Office 2019 
EDUdo pPC ĽK-DHIVI II./1207 vo výške 79,20 € a Software Eset Buss/EndPoint 15 PC/2 roky a Software Eset 
Internet Security 2 PC/2 roky vo výške 594,00 €.

V roku 2020 organizácia zakúpila Drobný hmotný majetok I. vo výške 220,00 € a to podnožníky na detský 
úsek.

Drobný hmotný majetok II. zakúpila v celkovej výške 6 989,02 € a to Wifi Router - Net_AP LongRange 
Ubiquiti UniFi MIMO vo výške 120,00 €, KERCHER WV6 čistič okien vo výške 138,00 €, tlačiareň Epson TM- 
T20III, USB, RS232, 8 dots/mm (203 dpi) vo výške 150,00 €, bezdotykový dávkovač a stojan na dezinfekciu 
(COVID-19) vo výške 126,00 €, bezdotykový teplomer na služby (COVID-19) vo výške 41,70 €, bezdotykový 
terminál na meranie telesnej teploty vo výške 1 536,00 €, tyčový vysávač vo výške 240,94 €, záložný zdroj 
Eaton 5E 650i USB vo výške 75,00 €, nákup drobného hmotného majetku - výpočtová technika vo výške
534,00 €, NAS server a disk vo výške 616,00 €, nákup regálov na knihy, schodov ku pódiu a krytu odtokovej 
rúry vo výške 2 495,66 €, nákup laminátora iLam A4 Office vo výške 90,72 € a nákup PC Fujitsu P558 MT i5 
2,9 8G 256G DVDrw Win a LCD 24" AOC B2 vo výške 825,00 €.

Na podsúvahový účet sme zaúčtovali knižný fond v celkovej výške 16 708,86 z toho nákup vo výške 
15 768,48 € a dary vo výške 940,38 €.

PROJEKTY

Na rok 2020 knižnica vypracovala 6 projektov na získanie darov a grantov, ktoré boli schválené.

Okrem nových projektov pokračujú tieto projekty:

- z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 

/Chránené pracovisko/

- z grantového programu Fond na podporu umenia -  Keď s knihou je tak dobre... aj v roku 2019 

Sú to tieto projekty:

Žiadané v €
Schválené 
pre rok 2020 v €

Čerpanie 
/výdavl<y/ 
{<31.12.2020 v €

Mesto Stará Ľubovňa - Pravidelné doplňovanie 
KF -  Knižnica plná múdrosti a radosti 2020

5 000,00 3 100,00 3 100,00

Mesto Stará Ľubovňa - projekt "Sú aj naši" 300,00 300,00 300,00
Grantový program Fond na podporu umenia - 
STONOŽKOVÉ ČÍTANIE 2020 -  kampaň na 
podporu čítania detí

8 030,00 6 000,00 988,00

Grantový program Fond na podporu umenia - 
Keď s knihou je tak dobre... aj v roku 2020

20 000,00 20 000,00

Grantový program Fond na podporu umenia - 
Keď s knihou je tak dobre... aj v roku 2019

1163,76

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny -  zriadenie 
chráneného pracoviska na dobu dvoch rokov 
2009 a 2010 - pokračovanie /iba prevádzkové 
náklady/

5 099,08 5 099,08 5 099,08

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny -  projekt 
„Pracuj, zmeň svoj život"

5 381,28 5 381,28 1 278,76

- grantový program M K SR -poskytnutie dotácie 1 545,00 1 545,00 1 545,00
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SOCIÁLNY FOND

Tvorba fondu
Počiatočný stav k 1.1.2020 379,74 €
Prídel 1% k 31.12.2020 1 185,43 €
Ďalší prídel 0,50 % k 31.12.2020 592,72 €
Zdroje celkom 2 157,89 €

Príspevok na stravu v zmysle kolektívnej zmluvy 1 823,56 €
Zostatok fondu k 31.12.2020 334,33 €

V sledovanom období mali na poskytovanie knižnično-informačných služieb mimoriadne negatívny dopad 
dve skutočnosti -  začiatok rekonštrukčných prác na budove, v ktorej sídli Ľubovnianska knižnica, ktoré majú 
za následok výrazný diskomfort zamestnancov i používateľov (zvýšený hluk). Kvôli výmene okien vo 
výpožičných priestoroch sme museli prevádzku knižnice v júni 2020 na tri týždne zatvoriť. Navyše, 
v dôsledku preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 vláda SR, hlavný hygienik
i samotný zriaďovateľ knižnice -  Prešovský samosprávny kraj -  sme v roku 2020 museli niekoľkokrát 
uzavrieť knižnicu (10.3.-11.5.2020, 1.11.-11.11.2020 a 21.12.2020-26.1.2021). Knižnica bola zatvorená aj 
prvý septembrový týždeň , kedy sme implementovali nový knižničný systém. Všetky tieto okolnosti mali 
vplyv nielen na neplnenie plánovaných rozpočtovaných ukazovateľov -  počet používateľov, návštevníkov, 
počet organizovaných podujatí, ale aj neplnenie vlastných príjmov za členské, upomienky a ostatné služby.

V Starej Ľubovni, dňa 29.1.2021

Mgr. Elena Vranovská 
riaditeľka ĽK



14.01.2021 10.22.27 k ČI. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií
k 31.12.2020

číslo
účtu: Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií Číslo

riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie

A b c 1 2
601 Tržby za vlastné výrobky 001 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 002 4 321,10 4 975,30
604 Tržby za tovar 003 0,00 0,00
504 Predaný tovar 004 0,00 0,00

Tržby celkom (001 + 002 + 003 - 004) 005 4 321,10 4 975,30
501 Spotreba nnateriálu 006 29 127,15 28 917,35
502 Spotreba energie 007 14 107,58 14 327,20
503 Spotreba ostatných neskladovatefných dodávok 008 0,00 0,00
511 Opravy a udržiavanie 009 2 880,00 3 064,00
512 Cestovné 010 181,26 997,94
513 Náklady na reprezentáciu 011 0,00 19,80
518 Ostatné služby 012 13 329,60 22 045,24
521 Mzdové náklady 013 135 324,56 138 753,93
524 Zákonné sociálne poistenie 014 44 760,80 48 576,26
525 Ostatné sociálne poistenie 015 3 277,00 2 737,00
527 Zákonné sociálne náklady 016 12 112,71 12 035,02
528 Ostatné sociálne náklady 017 1 611,47 7 404,85
531 Daň 2 motorových vozidiel 018 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľností 019 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 020 356,46 248,16
551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 021 1 424,85 672,48

Výrobné náklady celkom { r. 006 až r. 021) 022 258 493,44 279 799,23


