
Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia Ľubovnianskej knižnice, kultúrnej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 
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1. Identifikačné údaje organizácie 
 
Názov organizácie:  Ľubovnianska knižnica 
IČO: 37781243 
Dátum vzniku (historicky):   1. september 1968 
Dátum zriadenia (VUC): 1. apríl 2002 
Právna forma: príspevková organizácia 
Adresa: Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa 
Telefón: 052/43 215 01 
E-mail: kniznica@kniznicasl.sk 
Webové sídlo: http://kniznicasl.sk 
Sociálne siete: Facebook, Instagram 
Štatutár: Mgr. Elena Vranovská 

 

2. Zhrnutie roka 2020 
 

Rok 2020 si pre všetkých zamestnancov Ľubovnianskej knižnice prichystal niekoľko 
náročných výziev. Prvou, ale zďaleka nie najvážnejšou, boli rekonštrukčné práce na budove, 
v ktorej sídli knižnica. Čiastkové stavebné práce začali už v septembri 2019 a pokračovali 
odovzdaním stavby zhotoviteľovi v novembri 2019. Počas roka 2020 bola zrekonštruovaná 
strecha nad celou knižnicou aj vymenené staré, kovové a netesniace, okná za plastové. Práce 
síce trvali oveľa dlhšie ako investor, Mesto Stará Ľubovňa, predpokladal (kolaudácia 
rekonštruovanej budovy bola naplánovaná na november 2020) a zamestnancov neustále 
presúvanie kníh, regálov a „zbieranie“ vody po akomkoľvek objeme zrážok, fungovanie 
v hlučnom a prašnom prostredí stálo nemálo síl, ale na sklonku roka 2020 sme si uvedomili, 
že po dlhých rokoch nebojujeme so zatečenými stenami a teplotnou nepohodou na 
pracovisku. Kvôli výmene okien v hlavnej výpožičnej miestnosti bola knižnica zatvorená od 
17. júna do 3. júla 2020 zatvorená. Stavebný ruch v budove prispel k výraznému zhoršeniu 
podmienok pre využívanie služieb knižnice používateľmi, ktorí boli naučení v knižnici tráviť 
svoj voľný čas, čítať si a hrať sa, čo sa odrazilo na poklese absenčných výpožičiek, ale najmä 
na nízkom počte prezenčných výpožičiek. 
Ďalšou výzvou, ktorú museli zamestnanci zvládnuť, bola pandémia ochorenia Covid 19 
a preventívne opatrenia prijaté na zabránenie šírenia tohto ochorenia. Ľubovnianska 
knižnica bola kvôli týmto opatreniam zatvorená od 10. marca do 11. mája, od 1. novembra 
do 11. novembra a nakoniec od 21. decembra 2020 až do  27. januára 2021. Keďže 
v Ľubovnianskej knižnici prvé a najdlhšie uzavretie knižnice kolidovalo s rekonštrukčnými 
prácami na streche budovy, zamestnanci knižnice sa mohli plne sústrediť najmä na ochranu 
majetku knižnice pred poškodením počas prác, ale aj na reorganizáciu fondu univerzálnej 
študovne. 



Protipandemické opatrenia výrazne negatívne ovplyvnili počet kultúrno-spoločenských 
i výchovno-vzdelávacích podujatí, väčšiu časť roka bolo organizovanie hromadných podujatí 
zakázané, a tak sme niektoré z nich presunuli do online priestoru (Kráľ čitateľov, Stonožkové 
čítanie, prednášky). 
V januári 2020 Ľubovnianska knižnica pristúpila k Dohode o príležitostnom spoločnom 
obstarávaní spolu s ostatnými regionálnymi verejnými knižnicami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK, z ktorého ako víťaz vyšla bratislavská firma SVOP a jej knižnično-informačný 
systém DAWINCI. Po príprave databázy v KIS Virtua, po sérii školení zamestnancov – 
knihovníkov, konverzii dát sme po ďalšej, tentokrát týždňovej uzávere, 7. septembra 2020 
spustili výpožičný proces práve v KIS DAWINCI. Prechod na nový KIS priniesol síce zvýšené 
nároky na prácu knihovníkov, ale výrazne ovplyvnil kvalitu poskytovaných služieb a nový, 
responzívny, online katalóg umožnil od 1. novembra 2020 implementáciu služby požičiavania 
e-kníh. 
Výnimočným sa pre nás stal 1.12.2020, keď sme si vďaka kapitálovému transferu PSK boli po 
dlhých rokoch vyzdvihnúť nové služobné motorové vozidlo Citroen Berlingo, ktoré nám 
uľahčí a rozšíri možnosti poskytovania služieb našim čitateľom. 
Lockdown môžeme vnímať, paradoxne, aj pozitívne, motivačne. Nesplnili sme síce plánované 
ukazovatele ako je počet registrovaných používateľov, počet výpožičiek, návštevníkov 
a počet kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí, no „voľný“ čas, keď sme 
nemohli byť s našimi čitateľmi sme využili na revitalizáciu knižničného fondu, výberu nových 
kníh, ale aj tých, o ktoré už čitatelia nemajú záujem a možno ich vyradiť, menili sme 
signatúry, rekatalogizovali, upratovali, dezinfikovali, radili sa, pripravovali zmeny, venovali 
sme sa príprave projektov, pustili sme sa do rekonštrukcie miestnosti literatúry pre deti 
a mladší školský vek, veľa sme sa učili – sami, ale aj na webinároch, robili sme všetko, čo bolo 
v našich možnostiach, aby sme čitateľom zostali blízko aj počas obmedzení. A tak, ako iné 
kultúrne inštitúcie, hľadali sme možnosti ako sa priblížiť našim používateľom v online 
priestore. Stále hľadáme možnosti ako zlepšovať technické vybavenie, ale aj zručnosti tak, 
aby sa naša knižnica stala miestom nielen na fyzické, ale aj virtuálne stretnutia ľudí, ktorí 
majú rovnaké záujmy. 

 
3. Vyhodnotenie odbornej činnosti  

 
3.1. Ťažiskové  úlohy, plnenie hlavných úloh, knižnično-informačné služby, bibliografická 

činnosť, edičná činnosť, metodická a poradenská činnosť, klubová činnosť, 
komunitná činnosť, spolková činnosť...  
 

Úlohy boli plnené v zmysle Plánu činnosti Ľubovnianskej knižnice, ktorý zohľadňoval hlavné 
poslanie, úlohy, ciele a strategické dokumenty.  Pandemická situácia a rekonštrukčné práce 
na budove, kde sídli Ľubovnianska knižnica sa zásadne nepriaznivo odzrkadlili na výsledných 
ukazovateľoch knižnice. Napriek všetkému sa nám ťažiskové úlohy: implementácia nového 
knižnično-informačného systému DAWINCI, zavedenie výpožičiek e-kníh, realizácia 1. 
etapy obnovenia priestorov pre deti a mladší školský vek podarilo splniť. 
 
Knižničné fondy 
Výber a nákup knižničného fondu bol realizovaný na základe edičných plánov vydavateľstiev, 
internetového prieskumu, v spolupráci s kníhkupcami a distribučnými agentúrami (Albatros 
Media Slovakia, Alter ego Kežmarok, Ikar, I.M.I. Imrich Hajik Košice, Slovart, internetové  



kníhkupectvá  Verbarium, Partner Technic, Bux  a  Ing. Ivan Lazík Bratislava), pričom boli 
zohľadňované požiadavky, potreby a skladba používateľov. 
Hlavným zdrojom financovania nákupu knižničných fondov v roku 2020 boli granty a účelová 
dotácia od zriaďovateľa – PSK. V roku 2020 sme dočerpávali grant Keď s knihou je tak 
dobre... aj v roku 2019  z Fondu na podporu umenia v objeme 1163 €, za ktorý sme nakúpili 
135 knižničných jednotiek. Úspešný grant Keď s knihou je tak dobre... aj v roku 2020 vo 
výške 20 000,00 € sme kvôli administratívnym komplikáciám na strane poskytovateľa v roku 
2020 vôbec nečerpali a bol celý presunutý na realizáciu v roku 2021. Z grantovej schémy  
Mesta Stará Ľubovňa sme na projekt  Knižnica plná múdrosti a radosti 2020 zameraný na 
nákup literatúry žiadali dotáciu 4 000 € a získali 3 100 €, za ktoré sme nakúpili 342 
knižničných jednotiek. Ďalším zdrojom financovania nákupu knižničného fondu boli financie 
získané za kultúrne poukazy použité našimi používateľmi na úhradu registračného poplatku 
(za 1545,00 € bolo zakúpených 140 knižničných jednotiek) a účelová dotácia PSK vo výške  
3 300,00 €. 
Priebežným a pravidelným doplňovaním do knižničného fondu pribudlo 1 821 knižničných 
jednotiek (v roku 2019 – 2 453) v celkovej hodnote 16 708,86 € (rok 2019 – 21 394,89 €) 
Kúpou bolo získaných 1 675 knižničných jednotiek v hodnote 15 768,48 €. Darom od 
organizácií a súkromných osôb knižnica získala 146 knižničných jednotiek v hodnote 940,38 
€. Priemerná cena knižničnej jednotky v roku 2020 bola 9,41 €. 
Knižnica v sledovanom období odoberala 69 titulov periodík v počte 69 exemplárov.  
Knižničný fond bol evidovaný a odborne spracovávaný do 31.8.2020 v knižnično-
informačnom systéme Virtua a od septembra v novom KIS  Dawinci. Pri spracovaní sme 
dodržiavali platné medzinárodné štandardy. Katalogizačné záznamy vkladané v KIS Virtua 
boli  súčasťou celoslovenskej databázy  KIS3G, katalogizačné záznamy vložené v KIS Dawinci 
sú súčasťou súborného katalógu na portáli Info Gate. Do obidvoch súborných katalógov bolo 
vložených 328 bibliografických záznamov kníh spracovaných Ľubovnianskou knižnicou.  
Z dôvodu zastaranosti, opotrebovanosti a duplicity v zmysle § 30 zákona č. 126/2015 Z. z. o 
knižniciach, vyhlášky č. 201/2016 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 8. júna 2016, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných 
dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu, knižnica vyradila v roku 2020 z 
knižničného fondu 3 823 opotrebovaných knižných jednotiek v hodnote 5 345,11 €. 
Vyradené knižničné jednotky boli znehodnotené a vyvezené do triedeného odpadu. Časť 
vyradených kníh knižnica ponúkla používateľom Ľubovnianskej knižnice na burze 
v priestoroch knižnice a časť pravidelne umiestňovala do knižnej búdky v parku na Námestí 
gen. Rastislava Štefánika.  

 
Knižnično-informačné služby 
Knižnično-informačné služby v roku 2020 zahŕňali komplex činností od poskytovania 
základných a špeciálnych knižničných služieb – MVS,  služby pre nevidiacich a slabozrakých, 
referenčné a rešeršné služby, poskytovanie internetu pre verejnosť, až po organizovanie 
množstva podujatí pre verejnosť s bezplatným vstupom. 
Výpožičné a informačné služby knižnica zabezpečovala prostredníctvom integrovaného 
knižnično-informačného systému VIRTUA a po konverzii dát do nového knižnično-
informačného systému DAWINCI a jeho skúšobnej prevádzke, knižnica začala tento nový KIS 
používať v ostrej prevádzke od 7.9.2020. 
 
 



Podujatia 
V roku 2020 sa na 138 kolektívnych podujatiach zúčastnilo 5 200 návštevníkov. Väčšina 
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských bola zameraná na deti a mládež. Zážitkové čítania, 
informačné výchovy, tvorivé dielne, inscenované čítania v podaní profesionálnych hercov, 
stretnutia s kvalifikovanými odborníkmi boli vhodným doplnkom vyučovacieho procesu na 
všetkých typoch škôl. 
 
Bibliografická činnosť  
Na úseku bibliografie sa v roku 2020 získavali, spracovávali a uchovávali regionálne 
dokumenty, zostavovali bibliografické súpisy, poskytovali bibliografické informácie 
a budovali sa bibliografické databázy s regionálnym obsahovým zameraním. Naďalej bol 
budovaný fond regionálnej literatúry, periodických i neperiodických dokumentov – tlačené 
knihy, periodiká, plagáty, hudobniny, CD či časopisy z okresných škôl.  Do spoločnej 
bibliografickej databázy Slovenskej knižnice resp. Infogate bolo vložených 175 nových 
bibliografických záznamov. Excerpciou celoštátnej dennej tlače sa získalo 172 kópií článkov 
(výstrižkov) s regionálnou tematikou.  
Fond regionálnej literatúry bol doplnený o 61 knižničných jednotiek - 48 titulov 
zaznamenávajúcich kultúrny, spoločenský, historický,  či hospodársky vývoj v regióne, 
respektíve autorské regionaliká. Časť regionálneho fondu slúži len na prezenčné štúdium. 
Duplikáty a multiplikáty sa požičiavajú aj absenčne.  
Rešeršné služby sa poskytovali na objednávku používateľov knižničných služieb. Pri 
vypracovaní rešerší sa používali všetky dostupné interné i externé informačné zdroje. Spolu 
bolo vypracovaných v roku 2020 23 rešerší.   
 
Metodická a poradenská činnosť 
Zameranie metodickej a poradenskej činnosti vychádzalo z konkrétnych potrieb obecných 
knižníc regiónu Stará Ľubovňa a zo stratégie Ľubovnianskej knižnice. 
Ľubovnianska knižnica sledovala stav  a usmerňovala činnosť 37 verejných knižníc osobne, e-
mailom alebo telefonicky. Na požiadanie knihovníkov alebo štatutárov boli v obecných 
knižniciach realizované metodicko-inštruktážne návštevy v počte 3 (Plaveč,  Kremná, 
Šarišské Jastrabie), kde sa riešili riešené otázky týkajúce sa organizovania kolektívnych 
podujatí, vypracovania projektu FNU a zrušenia dlhodobo stagnujúcej knižnice.  
Zameranie metodickej a poradenskej činnosti vychádzalo z konkrétnych potrieb obecných 
knižníc regiónu Stará Ľubovňa a zo stratégie Ľubovnianskej knižnice. 
Ľubovnianska knižnica sledovala stav  a usmerňovala činnosť 37 verejných knižníc osobne, e-
mailom alebo telefonicky. Na požiadanie knihovníkov alebo štatutárov boli v obecných 
knižniciach realizované metodicko-inštruktážne návštevy v počte 3 (Plaveč,  Kremná, Šarišké 
Jastrabie), kde sa riešili riešené otázky týkajúce sa organizovania kolektívnych podujatí, 
vypracovania projektu FNU a zrušenia dlhodobo stagnujúcej knižnice.  
Knižnično-informačné služby v regióne poskytuje prostredníctvom KIS  päť knižníc 
a to:  DAWINCI - Ľubovnianska knižnica, KOHA - Mestská knižnica v Podolínci, KIS MaSK  - 
obecné knižnice v Hniezdnom, Ľubotíne a vo Veľkom Lipníku.   
Ľubovnianska knižnica od roku 2016 nemá možnosť overovať aktuálny stav verejných knižníc 
v jej metodickej pôsobnosti, pretože štatistické zisťovanie činnosti knižníc prostredníctvom 
Ročného výkazu KULT 10-01 si ponechalo Národné osvetové centrum – Odbor výskumu 
kultúry a štatistiky v Bratislave. Z toho dôvodu sa Ľubovnianska knižnica v rámci 
dokumentačno-rozborovej činnosti 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, prípadne aktualizovali interné knihovnícke dokumenty, 
sledovali nové trendy v knihovníctve a vytvárali podmienky na ich zavedenie do knižničnej 
praxe. 
Ľubovnianska knižnica bola obecným knižniciam nápomocná pri vypracovaní projektov pre 
získanie grantov z Fondu na podporu umenia. V programe 5.1.3  - Akvizícia knižníc získali 
Obec Čirč a Veľký Lipník  Ľubotín na nákup nových kníh po 1 000 € a obec Ľubotín  2 000 €. 
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, sme od roku 2011 zapojení 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 
miestach.  Nevýhodou tohto projektu je, že výsledky je možné porovnávať s trištvrteročným 
omeškaním. 

 
3.2. Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými menšinami a spolupráca 

s inými subjektami  
Ľubovnianska knižnica spolupracuje s viacerými organizáciami a združeniami v sídle knižnice 
i v širšom regióne.  
Jednota dôchodcov Slovenska: Zlaté ruky – okresná prehliadka ručných prác seniorov 
Český spolok v Starej Ľubovni: prezentácia knihy Četnícke pamäti 
České centrum v Bratislave: výstavy Voskovec a Werich a Hrdinky českej histórie 
Ľubovnianske múzeum – hrad: odborná online prednáška Obyvatelia Starej Ľubovne počas 
1. svetovej vojny   
Krajské múzeum v Prešove – výstava Ľudová architektúra vo fotografii Jána Lazoríka 
Amnesty International Slovensko – Maratón písania listov 
Národný týždeň manželstva na Slovensku, o.z. – Hráme spolu! V manželstve. – výstava – 
výstava a večer inšpiratívnych príbehov 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska: knižnica poskytuje priestor pre konzultačné 
služby, participácia na dobročinnej zbierke Biela pastelka 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu – požičiavanie zvukových kníh 
nevidiacim, slabozrakým alebo inak ťažko zdravotne postihnutým používateľom. 
Tak, ako po minulé roky, knižnica spolupracovala s Mestom Stará Ľubovňa a Ľubovnianskym 
osvetovým strediskom pri literárnych a recitačných súťažiach ako je Poetická Ľubovňa, Dúha, 
Babka a dedko. 
Ľubovnianska knižnica je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a 
Slovenskej asociácie knižníc. Zamestnanci vykonávajúci knihovnícke činnosti sú 
individuálnymi členmi Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.  Riaditeľka knižnice je 
členkou krajského výboru SSKK. Na pracovisku pôsobí Základná organizácia odborového 
zväzu pracovníkov knižníc SR.  

 
 
 



3.3. Online činnosť 
Kvôli pandemickej situácii sme niektoré podujatia, ktoré mali mať prezenčnú formu presunuli 
do online priestoru:  
Obyvatelia Starej Ľubovne v prvej svetovej vojne - prednáška PhDr. Radoslava Turíka 
v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy a Ľubovnianskym múzeom; 
Kráľ čitateľov  - regionálna súťaž o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa, 
ktorá pozostávala z troch online kôl. Súťaž hodnotili porotkyne, známe propagátorky čítania 
na Slovensku: bábkoherečka a pedagogička Barbora Krajč Zamišková, pedagogička Ľudmila 
Hrdináková a riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava Iveta Hurná; 
Stonožkové čítanie – 12. ročník čitateľskej kampane na podporu čítania žiakov 2.-4. ročníka 
ZŠ, ktorá mala v online priestore formu motivácie a tipov na čítanie. „Aby deti na knihy 
nezabudli“; 
Rozprávkový kolotoč – hádanky pre deti: „Ak uhádneš moje meno vezmem ťa“; 
Knižná šifra –15  literárnych úloh pre mládež; 
Misia Harry Potter – po splnení misie súťažiaci získali certifikát znalca Harryho Pottera; 

 

4. Projektová činnosť a granty  
 

Názov 
projektu 

Výstup 
 

Finančný zdroj, 
program, 

podprogram 

Žiadaná suma 
 

Schválená suma 
 

Termín 
realizácie 

Knižnica plná 
múdrosti 

Nákup KF 
Mesto Stará 

Ľubovňa 
5 000,00 3 100,00 2020 

Sú aj naši besedy Stará Ľubovňa 300,00 300,00 2020 

Stonožkové 
čítanie 2020 

Podujatia na 
podporu čítania 

FPU 8 030,00 6 000,00 2020/21 

Keď s knihou 
je tak dobre 

Nákup KF FPU 20 000,00 20 000,00 2021 

Pracuj, zmeň 
svoj život 

Podpora 
pracovného 

miesta 
ÚPSVaR 5 381,28 5 381,28 2020/21 

Kultúrne 
poukazy 

Nákup KF MK SR 1545,00 1545,00 2020 

Prevádzkové 
náklady na 2 

chránené 
pracoviská 

Podpora 
zamestnávania 

ŤZP 
ÚPSVaR 5 099,08 5 099,08 2020 

Dôležité je si 
spomenúť 

Tréningy 
kognitívnych 

funkcií 
FPU 2 680,00 0  

 
Celkový počet podaných projektov v roku 2020: 7 
Počet schválených projektov v roku 2020: 6 
Počet realizovaných projektov v roku 2020: 7 
Celková suma schválených projektov: 41 425,36 € 
 

5. Marketing a propagácia v r. 2020 
S poskytovaním knižnično-informačných služieb úzko súvisí propagačná činnosť, ktorá 
spočívala v oslovení a informovaní verejnosti o dianí v knižnici prostredníctvom webovej 
stránky, profilov knižnice na sociálnych sieťach, ale aj tradičnými tlačenými plagátmi 



a pozvánkami. Grafický návrh a tlač plagátov a pozvánok sme zabezpečovali prevažne vo 
vlastnej réžii.  
V regionálnej periodickej tlači a miestnej televízii boli uverejňované príspevky o významných 
a zaujímavých podujatiach v knižnici. 
Ľubovniansku knižnicu propagujeme aj pomocou drobných darčekov s logom knižnice, 
ktorými sú odmeňovaní súťažiaci (tašky, vaky, ceruzy), ale napr. aj tričkami s logom knižnice 
a nápisom Keď s knihou je tak dobre..., ktoré nosia zamestnanci pri výnimočných 
príležitostiach. 
 
Články v tlačených médiách 
(red.) : Knižnica nechce, aby nečítané knihy ležali v policiach. In: Ľubovnianske noviny. Roč. 
45., č. 2 (2020), s. 4 
(ms) : Týždeň slovenských knižníc. In: Ľubovnianske noviny. Roč. 45., č. 8 (2020), s. 8 
(red.) : 11. marca sme si pripomenuli Deň mozgu. In: Ľubovnianske noviny.  Roč. 45., č. 10 
(2020), s. 9 
(red.) : Knižnica je otvorená. In: Ľubovnianske noviny. Roč. 45., č. 18 (2020), s. 1 
(hm) : V knižnici počas koronaodstávky upratovali a chystali novinky. Tiež zachytávali vodu zo 
strechy do vedier. In: Ľubovnianske noviny. Roč. 45., č. 22 (2020), s. 5 
(ms) : Seniori predviedli svoje zlaté ruky. In: Ľubovnianske noviny. Roč. 45., č. 36. (2020), s. 8 
Miriama Sekelská : Katarína Nádaská. Známa etnografka má korene v Starej Ľubovni. In: 
Ľubovnianske noviny. Roč. 45., č. 38. (2020), s. 9 
(ms) : Z pohodlia domova si môžete vypožičať e-knihy. In: Ľubovnianske noviny. Roč. 45., č. 
42. (2020), s. 6 
(ms) : Ľubovnianska knižnica zaviedla nový výpožičný systém. In: Ľubovnianske noviny. Roč. 
45., č. 43 (2020), s. 6 
(ms) : Stonožkové čítanie je opäť v plnom prúde. V knižnici nahrádzajú zrušené podujatia. In: 
Ľubovnianske noviny. Roč. 45., č. 45. (2020), s. 5 
 
Prezentácia  knižnice v iných médiách 
Týždeň slovenských knižníc v Ľubovnianskej knižnici – živý vstup 1. 3.2020 – Rádio Regina 
Novinky v knižnici – odvysielané 12. 6.2020 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť 
https://www.youtube.com/watch?v=BqBg21-lT5I 
Stonožkové čítanie je opäť v plnom prúde – odvysielané 27.11.2020 – Ľubovnianska 
mediálna spoločnosť 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3ExfBs6xjDcET7eng13kc_t4_mJp0jo0cWZAHp
jqPp4qmtsScGkK8GWnw&v=bXqKYqA6RzE&feature=youtu.be 
 
Knižnica na webovej stránke https://www.kniznicasl.sk/, sociálnej sieti Facebook  
http://www.facebook.com/pages/Ľubovnianska-knižnica-v-Starej-Ľubovni/281482570335 
a Instagram  https://www.instagram.com/lubovnianska.kniznica/ informovala svojich 
návštevníkov o aktuálnych podujatiach, novinkách vo fonde knižnice. K 31.12.2020 web 
Ľubovnianskej knižnice navštívilo 8 363 používateľov, pričom navštívilo 19 877 stránok; na 
Facebooku mala 1 720  sledovateľov/ 2 304 priateľov a 307 sledovateľov na Instagrame.  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BqBg21-lT5I
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3ExfBs6xjDcET7eng13kc_t4_mJp0jo0cWZAHpjqPp4qmtsScGkK8GWnw&v=bXqKYqA6RzE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3ExfBs6xjDcET7eng13kc_t4_mJp0jo0cWZAHpjqPp4qmtsScGkK8GWnw&v=bXqKYqA6RzE&feature=youtu.be
https://www.kniznicasl.sk/
http://www.facebook.com/pages/Ľubovnianska-knižnica-v-Starej-Ľubovni/281482570335
https://www.instagram.com/lubovnianska.kniznica/
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informačných fondov  

úsek l i teratúry   

pre  det i  a  mládež  
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útvar  ekonomick o - te c hn ický  

úsek ekonomický  a  personálny  

úsek prevádzkovo - te c hn ický    

6. Organizačná štruktúra  
   

Prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2020: 12,99 
Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2020: 13,5 
Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry: 14 
Vedúci zamestnanci (okrem riaditeľa): 2 
Odborní zamestnanci: 8,85 
Administratívni zamestnanci: 1,5 
Ostatní: 1,64 
Pohyb zamestnancov v r. 2020 (odišli/noví): Gabriela Sekeráková (odchod do starobného 
dôchodku k 31.12.2020) 
Bc. Eva Simančíková (návrat z rodičovskej dovolenky od 1.9.2020)) 
Jana Cox (projekt Pracuj, zmeň svoj život od 1.11.2020) 

 
 Aktuálna organizačná štruktúra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Budovy  
 

7.1.  Počet spravovaných objektov:  
Ľubovnianska knižnica nemá v správe žiadnu nehnuteľnosť. 

 
 

8. Nájmy 
 

8.1.  Prenajaté priestory:  
- Adresa: Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa 
- Prenajímateľ: Mesto Stará Ľubovňa 
- Nájomca: Ľubovnianska knižnica 
- Plocha (m²): 978m2 
- Výška ročného nájomného: odpočítavané ako kompenzácia za predaj 

Provinčného domu 
- Doba nájmu: 31.8.2021  
- Účel: poskytovanie KIS 
- Stručný popis stavu objektu: priestory akútne vyžadujú komplexnú 

rekonštrukciu (elektroinštalácie, toaliet, podhľadov, podláh...) 
- Iné: v roku 2020 boli vymenené okná a zrekonštruovaná strecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha č.1 
Programový rozpočet –  2020 

 
  Plán Skutočnosť 

1. Počet používateľov 3 300 3 014 

2. Počet návštevníkov 48 000 37 670 

3. Počet knižničných prírastkov  2 200 1 821 

4. Počet podujatí    260  138 

 
 

Ostatné ukazovatele - 2020 
 

  Plán Skutočnosť 

1. Knižničný fond 63 000 63 459 

2. Výpožičky 90 000 59 659 

3.. Úbytky 3 000 3 823 

4.. % používateľov z počtu obyvateľov 20 % 18,51 % 

5. Online podujatia 0 3 

6. E-knihy 0 64 

7. E-čitatelia 0 34 

 
Príloha č.2 

Súťaže – 2020 
 

Termín 
 

Názov  
súťaže 

Charakter  
súťaže * 

Zdroj 
financovania 

1.10.2019-26.6.2020 
Stonožkové čítanie 2020 – 
čitateľská súťaž 

miestna FPU 

2.9.2019 -19.6.2020 Kráľ čitateľov okresná vlastné zdroje 

1.7.-15.9.2020 Čím viac čítaš, tým viac vieš okresná vlastné zdroje 

2.3.-6.3.2020,  
1.7-31.12.2020 

Knihojedi okresná vlastné zdroje 

1.7.-31.8.2020 
Rozprávkový kolotoč – 
hádanky pre deti 

okresná vlastné zdroje 

2.3.-6.3.2020,  
1.7.-31.8.2020 

Knižná šifra – knižné 
hlavolamy pre mládež 

okresná vlastné zdroje 

2.3.-6.3.2020 Misia Harry Potter okresná vlastné zdroje 

*súťaž celoslovenská, krajská, okresná...  
 
 
 
 
 
 



Príloha č.3 

Výstavy – 2020 
 

Termín 
 

Názov 
výstavy 

Miesto 
konania 

Poznámka 

10.1-31.1. 
Poznaj svoj kroj - výstava fotografií 
Jozefa Spišáka 

ĽK v spolupráci s ĽOS a PSK 

1.2.-29.2. 

HRÁME SPOLU! V MANŽELSTVE – 
výstava víťazných fotografií z 
fotosúťaže Národný týždeň 
manželstva 2019 

ĽK 
v spolupráci s PSK a 
Národný týždeň manželstva 
na Slovensku, o.z. 

2.3.-31.3. 
Ľudová architektúra vo fotografii 
Jána Lazoríka 

ĽK 
v spolupráci s Krajským 
múzeom  
v Prešove 

6.10.-31.10. Absolventská výstava  ĽK 
v spolupráci so ZUŠ Jána 
Melkoviča v Starej Ľubovni 

14.9.-30.9. V+W - Voskovec a Werich  ĽK 
v spolupráci s Českým 
spolkom v Košiciach a Starej 
Ľubovni 

10.11.-30.11. České hrdinky  ĽK 
v spolupráci s Českým 
spolkom v Košiciach a Starej 
Ľubovni 

 
Príloha č.4 

Podujatia pod záštitou predsedu PSK v r. 2020 
 

Termín 
 

Názov podujatia Počet 
návštevníkov 

Stručný popis/Poznámka 

 NTM 380 Večer príbehov – talkshow so 
zaujímavými a inšpiratívnymi 
manželskými pármi 
HRÁME SPOLU! V MANŽELSTVE – 
výstava víťazných fotografií z 
fotosúťaže Národný týždeň 
manželstva 2019 

 
Príloha č.5 

Podujatia – 2020 
 

Termín 
 

Názov  
podujatia 

Charakter 
podujatia * 

Počet 
návštevníkov 

Zdroj 
financovania 

celoročne 
3x 

Stretnutia tých, čo radi 
čítajú - stretko 
tínedžerov – (nielen) 
účastníkov súťaže Kráľ 
čitateľov 

cyklické 19 - 



celoročne 
18x 

Informačné prípravy – 
pre MŠ a 1. – 8. ročníky 
ZŠ  

výchovno-
vzdelávacie 

319 - 

celoročne 
5x 

Informačné prípravy – 
pre 1. a 3. ročníky SŠ  

výchovno-
vzdelávacie 

102 - 

celoročne 
26x 

Zážitkové čítania výchovno-
vzdelávacie 

297 - 

11.2.  
1x 

NTM: Večer príbehov – 
talkshow so zaujímavými a 
inšpiratívnymi manželskými 
pármi 

 

kultúrno-
spoločenské 

25 - 

18.2.  
1x 

Četnícke pamäti – 
stretnutie s autorom knihy 
Pavlom Mišenkom 

 

TOP podujatie 
knižnice 

55 - 

3.3.  
1x 

Etnograf Ján Lazorík - 
spomienkový večer k 
nedožitým stým 
narodeninám významného 
slovenského etnografa a 
folkloristu  

 

kultúrno-
spoločenské 

50 - 

8.9. 
1x 

Sú aj naši: Magické 
praktiky v etnomedicíne - 
stretnutie s Katarínou 
Nádaskou 

 

výchovno-
vzdelávacie 

28 - 

22.9. Zlaté ruky - okresná 
prehliadka umeleckej 
tvorby seniorov 

okresné 40 - 

7.12.-
18.12. 

Mikulášske vrecko - 
obdarúvame našich 
osamelých čiateľov v 
seniorskom veku 

 

okresné 15 vlastné 
zdroje 

14.12.-
18.12. 

Maratón písania listov – 
v spolupráci s Amnesty 
international Slovensko 

celoslovenské 30 - 

9.9. 2x Sú aj naši: Slovenské 
strašidlá/ Dušičky a 
Halloween - stretnutia s 
Katarínou Nádaskou pre 
gymnáziá 

 

výchovno-
vzdelávacie 

54 Mesto Stará 
Ľubovňa 

23.11.-
24.11. 4x 

Ahoj, pán sova! – 
inscenované čítanie 

výchovno-
vzdelávacie 

82 FPU 

* podujatie medzinárodného, celoslovenského, národnostného... charakteru, TOP podujatie knižnice, cyklické    
podujatia, výchovno-vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a iné 

 



 
Príloha č.6 
 

Online podujatia – 2020 
 

P.č. Názov  
podujatia 

Počet 
sledovaní 

Charakter podujatia 

1. 

Obyvatelia Starej Ľubovne v prvej 
svetovej vojne - online prednáška 
PhDr. Radoslava Turíka 
v spolupráci s Klubom vojenskej 
histórie Beskydy a Ľubovnianskym 
múzeom 

1 200 výchovno-vzdelávacie 

2. Kráľ čitateľov  81 (3) výchovno-vzdelávacie 

3. Stonožkové čítanie  474 výchovno-vzdelávacie 

4. 
Rozprávkový kolotoč – hádanky 
pre deti 

20 súťaž 

5. 
Knižná šifra – knižné hlavolamy 
pre mládež 

61 (2x) súťaž 

6. Misia Harry Potter 29 súťaž 
 
 


