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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.
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
Úsek krásnej literatúry pre dospelých: PhDr. Edita Oláhová, Mgr. Zuzana Lukačovská
Úsek odbornej literatúry: Mgr. Oľga Jančišinová, Helena Filičková
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
Úsek prevádzkovo-technický: Alžbeta Pristašová, Mikuláš Vorobeľ
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KNIŽNIČNÉ FONDY
1.

DOPLŇOVANIE KNIŽNIČNÝCH FONDOV

Rok 2016 bol v porovnaní s rokom 2015 v doplňovaní knižničného fondu priaznivejší. Priebežným
a pravidelným doplňovaním do fondu pribudlo 2 737 knižničných jednotiek (v roku 2015 – 2 075) v
celkovej hodnote 22 470,18 € (rok 2015 - 17 024,43 €) - čo je oproti roku 2015 o 662 knižničných jednotiek
viac a o 5 445,75 € viac v celkovej hodnote (2 737 knižničných jednotiek v hodnote 22 470,18 €).
Z uvedeného počtu bolo zakúpených 2 461 knižničných jednotiek v hodnote 21 067,18 €. Darom od
organizácií a súkromných osôb knižnica získala 276 knižničných jednotiek v hodnote 1 403 €.
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

69
8,20 €

50 - 100
10 €

Projekt Knižnica plná múdrosti a radosti vypracovaný pre grantový program Fondu na podporu umenia, v
ktorom sme žiadali o dotáciu vo výške 10 000€ nám FPU poskytlo dotáciu vo výške 7 100 €. Tento projekt sa
realizuje a bude ukončený dňa 31.5.2017. V roku 2016 sme z projektu Knižnica plná múdrosti a radosti
nakúpili 736 knižničných jednotiek v sume 6 358,81 €. Pre Mesto Stará Ľubovňa bol vypracovaný projekt
Kniha pre vzdelanie a oddych na nákup literatúry vo výške 2 500 € a boli nám pridelené finančné
prostriedky vo výške 2 400 €. 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, Ikar, I.M.I. Košice, Albatrosmedia, Slovart, Alterego Kežmarok. Internetové
kníhkupectvá ako napr. Verbarium, Pemic, Bux, Evitapress, Noxi a distribútor Ing. Ivan Lazík Bratislava nám
tiež poskytovali zľavy. Priemerná cena jednej zakúpenej knihy v roku 2016 je 8,20 € (8,20 € v roku 2015).
Prehľad o nákupe knižničných fondov
Knihy a brožúry
Periodiká
Špeciálne fondy
Spolu

2014
11 938,97€
1 839,05€
0€
13 778,02€

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

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

2015

2016

Prírastky knižničných jednotiek podľa druhov literatúry
2014
Náučná literatúra
Beletria pre dospelých
Literatúra pre deti a mládež
Ostatné dokumenty
Spolu

520
596
447
2
1 565

710
757
608
0
2075

1030
760
947
0
2737

Percentuálne zastúpenie prírastkov
Náučná literatúra

37,63%

Beletria pre dospelých

27,77%

Literatúra pre mládež

34,60%

Ostatné dokumenty

0%
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Stav knižničného fondu k 31.12.2016
Spolu

64 228

Odborná literatúra pre dospelých

27 531

Krásna literatúra pre dospelých

20 253

Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti

2 665
13 779

Percentuálne zastúpenie knižničného fondu
Odborná literatúra pre dospelých

42,87%

Krásna literatúra pre dospelých

31,53%

Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti

4,14%
21,46%

Počet zv. kníh na registrovaného používateľa/na obyvateľa: 17,94 / 3,97
Prírastky knižničného fondu kúpou na 1 používateľa / 1 obyvateľa: 0,69 / 0,15
Nákup v € na 1 registrovaného používateľa / 1 obyvateľa: 6,41 / 1,41
Pre potreby používateľov knižnice sa odoberalo 69 titulov periodík v počte 69 exemplárov, z toho 5
denníkov, 10 týždenníkov, 54 titulov dvojtýždenníkov, mesačníkov a štvrťročníkov. Knižnica odoberala 6
zahraničných periodík, z toho 7 v českom jazyku a 1 anglický titul. Denne sa evidovali dochádzajúce
periodiká v podsystéme Seriály, celkovo bolo zaevidovaných 2 342 exemplárov. Predplatné časopisov za rok
2016 predstavovalo 1 612,69 € (rok 2015 1 861,82 €). Vďaka sponzorov a darcov sa knižnici podarilo získať
predplatné časopisov National Geographic v anglickej verzii, Šarm, Báječná žena, Nový čas pre ženy, Naše
svedectvo. Priebežne sa vykonáva analýza výpožičiek a prehodnotenie skladby odoberaných periodík ako aj
aktualizácia do súborného katalógu periodík. V odbere boli uskutočnené zmeny, knižnica kúpila mesačník
Knižná revue a štvrťročník Bibiana.
2.

SPRACOVANIE A EVIDENCIA KNIŽNIČNÝCH FONDOV

Ročný prírastok sa spracovával v knižnično-informačnom systéme VIRTUA a knižničný fond je súčasťou
celoslovenskej databázy, do ktorej bolo vložených 105 katalogizačných záznamov kníh spracovaných
knižnicou.
3.

ORGANIZÁCIA A OCHRANA KNIŽNIČNÝCH FONDOV

V roku 2016 bolo vyradených 1 124 knižničných jednotiek v hodnote 1 902,20 €.
Opotrebované knižničné jednotky

1031

Zastarané knižničné jednotky

93

Stratené knižničné jednotky

0

Nedobytné knižničné jednotky

0

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY
Knižnično-informačné služby v roku 2016 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.
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Od 1. októbra 2015 knižnica umožnila používateľom samoobslužne vrátiť knižničné dokumenty mimo
výpožičných hodín do biblioboxu. V roku 2016 túto službu využilo 1341 používateľov, ktorí prostredníctvom
biblioboxu vrátili do knižnice 3129 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 2 140 hodín (bez sviatkov a celozávodnej dovolenky).
Aktuálny výpožičný čas je:
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

2014

Výpožičky celkom

134 563

146210

139 611

80 400

59 211

Rozdiel
15/16
-6 599

odborná literatúra pre dospelých

36 257

40618

38 047

21 657

16 390

-2 571

krásna literatúra pre dospelých

34 101

39226

39 017

29 229

9 788

-209

6 219

6762

6 219

3 191

3 028

-543

krásna literatúra pre deti

23 055

29588

28 315

20 694

7 621

-1273

periodiká

34 931

30016

28 013

5 017

22 996

-2003

odborná literatúra pre deti

2015

2016

absenčné

prezenčné

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

absenčné
53
53
-

prezenčné
53
53
-

0
0
–

Priemerný denný počet výpožičiek: 582 (240 pracovných dní)
Priemerná denná návštevnosť (bez kolektívnych podujatí): 172
Počet návštev na jedného používateľa (bez kolektívnych podujatí): 11,5
Počet výpožičiek na jedného zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti 15 125,7 (o 1 924,1
menej ako v roku 2015)
Priemerný počet výpožičiek na jedného registrovaného používateľa: 39 (o 1,34 viac ako v roku 2015)
Priemerný počet výpožičiek na jedného návštevníka: 2,7
Priemerný počet výpožičiek na jedného návštevníka (bez návštevníkov verejného internetu
a kolektívnych podujatí): 3,38
V roku 2015 bolo evidovaných 19 611 výpožičiek, čo je o 6 599 výpožičiek menej ako v roku 2015.
Absenčných výpožičiek bolo 80 400, čo je oproti roku 2015 o 3 122 výpožičiek menej. Prezenčných
výpožičiek bolo 59 211, čo je v porovnaní s rokom 2015 o 3 055 výpožičiek menej. K absenčnému a
prezenčnému požičiavaniu mali používatelia k dispozícii 69 titulov periodík.
Literatúru, ktorú knižnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala používateľom prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej len MVS). Túto službu využilo 58 používateľov. Z 376 žiadaniek
bolo kladne vybavených 361. Najväčší záujem bol o literatúru z oblasti pedagogiky, ekonomiky,
manažmentu, sociológie, zdravotníctva, ošetrovateľstva, práva a literatúru v nemeckom jazyku. Na
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zabezpečovanie MVS a xerokópií článkov knižnica využívala aj žiadanky MVS prístupné na internete. Z iných
knižníc dostala knižnica 63 žiadaniek MVS, ktoré boli všetky kladne vybavené.
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 76.
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 2016 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 53 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 6 zvukových kníh stiahnutých vo formáte mp3.
Ochrana knižničného fondu bola zabezpečovaná opravou poškodených knižničných dokumentov a
pravidelným expedovaním upomienok. Celkom bolo zaslaných 2303 upomienok, čo je o 301 upomienok
menej ako v roku 2015.
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
Priemerný počet výpožičiek na 1 zamestnanca vykonávajúcich knihovnícke
činnosti
Priemerný počet výpožičiek na obyvateľa
Percento používateľov z počtu obyvateľov
Obrat knižničných fondov

2.

8
40
45
15 125,7

Odporúčaná
hodnota
4-7
35-45
40-45
15 000

8,54
21,95
2,17

8 – 12
14 - 20
1,5 - 2

POUŽÍVATELIA

V roku 2016 bolo zaregistrovaných 3 580 používateľov knižnice, čo je o 302 používateľov menej ako v roku
2015. Z celkového počtu používateľov bolo 1154 detí do 15 rokov, čo je o 43 viac ako v roku 2015, počet
študentov oproti roku 2015 stúpol o 10, počet dospelých používateľov klesol o 358. V Domove pre
seniorov v Starej Ľubovni bolo zaevidovaných 20 používateľov. Z celkového počtu 3580 používateľov má
trvalý pobyt v sídle knižnice 2225 používateľov, v okrese Stará Ľubovňa 1134 používateľov, v Prešovskom
samosprávnom kraji 131 a mimo PSK má trvalý pobyt alebo sídlo 90 používateľov knižničných služieb.
k 31.12.2016

k 31.12.2015

k 31.12.2014

rozdiel

Používatelia celkom

3 580

3 882

3 702

180

deti do 15 rokov

1 154

1 111

1 072

39

študenti spolu

1019

1 009

932

77

dospelí

1321

1 679

1 698

-19

86

83

-

-

organizácie

V roku 2016 Ľubovniansku knižnicu navštívilo 51 423 návštevníkov, z toho 10 173 boli návštevníci podujatí.
On-line služby (vyhľadávanie dokumentov, predlžovanie výpožičiek, rezervovanie dokumentov) využilo
24 407 registrovaných i neregistrovaných návštevníkov.
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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 prácu s 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 2016 sa na 286 kolektívnych podujatiach zúčastnilo 10 173 návštevníkov.
K pravidelným každoročným podujatiam patria:
Týždeň slovenských knižníc – 1.–6. 3.2016 - XVII. 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 - 20. ročník regionálnej súťaže o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa,
s nosnou témou histórie a súčasnosti Ľubovnianskej knižnice pri príležitosti jubilejného ročníka. Zúčastnilo
sa 12 žiakov 2. stupňa ZŠ, víťazom sa stala Ľudmila Lea Janíková zo ZŠ Komenského.
Večerná univerzita moderného Ľubovňana – neformálny vzdelávací cyklus prednášok s regionálnou
tematikou z histórie i súčasnosti (Španielska princezná Izabela, Tvorili dejiny regiónu, Uhorsko v prvej
polovici 15. storočia...). V rámci spolupráce s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom
v Starej Ľubovni sa uskutočnili prednášky s tematikou zdravia (Týždeň mozgu – prednáška a praktické
cvičenia na pamäť, Diabetes v staršom veku...), ktoré budú pokračovať aj v nasledujúcom roku.
Medzi najvýznamnejšie aktivity pre deti patrili:
Stonožkové čítanie - do 7. ročníka kampane na podporu čítania sa zapojilo 346 žiakov z 21 tried 2. – 5.
ročníka ZŠ, ktorí prečítali 5894 kníh. Počas trvania súťaže sa konali scénické čítania Hravé čítanie
s Osmijankom v podaní bábkoherca Lukáša Tandaru a Flouk a Líla z repertoáru súboru Listování o
priateľstve počítačovej myši a kúzelného kocúra v podaní českých hercov Markéty Lánskej a Alana
Novotného. Ďalšou aktivitou pre „stonožkárov“ bola tvorivá dielňa zameraná na výrobu záložiek do knihy.
Víťaznou triedou sa stala III.B zo ZŠ Levočskej za 743 prečítaných kníh. Celkovou víťazkou je Laura
Schurdáková zo ZŠ Za vodou, ktorá počas súťaže prečítala 150 kníh.
Počas školského roka boli pre žiakov pripravené zážitkové čítania, k najviac navštevovaných patrili Včielka
Zlatka, Ľudové rozprávky, Komiks, Ezopove bájky.
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. Tento rok sa víťazkou po
druhýkrát stala Tamara Gdovinová za 54 prečítaných kníh.
V rámci spolupráce knižnice s Českým spolkom v Starej Ľubovni sa aj tento rok konali rôzne podujatia:
Večer fašiangový; Nočné čítanie v knižnici – čítanie obľúbených slovenských a českých autorov; Největší
tajemství třetí říše – stretnutie s Milanom Zachom Kučerom, ktorý predstavil svoju knihu a pátranie po
Mesačnej jaskyni v okolí Starej Ľubovne; Otec vlasti – Karel IV. – prednáška Petra Žarnovského;
Medzinárodná detská výtvarná výstava – Lidice; výstava Čapkovci a Slovensko a tradičný vianočný program
Všetkým ľuďom dobrej vôle.
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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: výstava pohľadníc zo zbierky Ottó Záchara Praha, české a moravské mestá na
pohľadniciach z 19. storočia; koncert Valerie Zawadská & Doležalovo kvarteto; literárno-hudobný večer
František Halas: Hlas domova; scénické spracovanie knihy pre deti Listování knihou Manolito Brejloun
a výstava o Karlovi IV. Císař na čtyřech trůnech.
Svojich priaznivcov si našli aj aktivity ako Tréning pamäti, beseda s čitateľmi Zem & vek tour; beseda so
spisovateľom Jozefom Banášom; výstavy regionálnych výtvarníkov Roberta Kačaneka Art Brut, výstava
fotografií Retrospektíva Milana Filička, kolekcia obrazov Jeseň – Zima Vlada Šipoša, výstavy Klíma,
energia, zodpovednosť, spravodlivosť a ďalšie.
Počas celého roka boli organizované podujatia podľa stálej ponuky podujatí Ľubovnianskej knižnice a podľa
požiadaviek učiteľov všetkých typov škôl.
Kolektívne podujatia podľa vekovej kategórie návštevníkov
Ukazovateľ
Kolektívne podujatia celkom
Prednášky, besedy, zážitkové čítanie...
kvízy a súťaže
Informačné výchovy – MŠ, ZŠ, SŠ
výstavy

spolu
286
182
4
84
16

pre deti a študentov
232
146
4
84
3

pre dospelých
54
36
0
0
13

Porovnávacia tabuľka kolektívnych podujatí

2016
2015
Rozdiel
15/16

pre deti a
študentov
232
255
-23

prednášky,
pre
besedy, zážitkové
dospelých
čítanie...
54
182
60
137
-6

45

kvízy,
súťaže

informačná
výchova
4
84
9
86

-5

-2

výstavy
16
27

Počet
účastníkov
10 173
12 852

-11

-2 679

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
Práce na úseku bibliografie a informatiky boli v roku 2016 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. Do zborníka vydaného Ľubovnianskym múzeom – Husiti a bratríci na
Slovensku bol spracovaný príspevok Okres Stará Ľubovňa v odbornej historickej spisbe (vo fonde
Ľubovnianskej knižnice).
Do spoločnej bibliografickej databázy Slovenskej knižnice bolo vložených prostredníctvom programu KIS
Virtua 281 nových bibliografických záznamov. Na pracovisku sa excerpujú 4 tituly regionálnych periodík,
Korzár a ostatná periodická tlač odoberaná knižnicou.
Excerpciou celoštátnej dennej tlače sa získalo 123 kópií článkov (výstrižkov) s regionálnou tematikou.
Čitateľom bolo poskytnutých 129 konzultácií o regionálnej literatúre. Fond regionálnej literatúry bol
obohatený o 91 knižničných jednotiek 67 titulov. Časť regionálneho fondu slúži len na prezenčné štúdium.
Duplikáty a multiplikáty sa požičiavajú aj absenčne s výpožičnou lehotou obmedzenou na 7 dní.
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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 35 rešerší.
Pokles počtu vypracovaných rešerší súvisí so skvalitnením informačných služieb zameraných na informačnú
výchovu používateľov k samostatnému získavaniu potrebných informácií.
2.

EDIČNÁ ČINNOSŤ

Rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2015. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianska knižnica, 2016. 32 s. + 9 príl.
Plán činnosti na rok 2016. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianska knižnica, 2016. 9 s.
Robo Kačanek - Artbrut. Stará Ľubovňa : Ľubovnianska knižnica, 2016, 4 s. – informačno-bibliografický leták
Ponuka stálych podujatí na školský rok 2016/2017. Stará Ľubovňa : Ľubovnianska knižnica, 2016, 4 s. –
informačný leták
Vranovská, Elena: Okres Stará Ľubovňa v odbornej historickej spisbe (vo fonde Ľubovnianskej knižnice). In:
Husiti a bratríci na Slovensku Ed. Žarnovský, Peter. Červený Kláštor : Múzeum Červený Kláštor Kežmarok :
Múzeum v Kežmarku Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2016. 208 s. ISBN
978-83-7490-925-9
3.

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ

Články v tlačených periodikách
(eh): Zábava aj v knižnici. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 8 (2016), s. 2
(eh): Mesiac knihy v knižnici. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 9 (2016), s. 2
(eh): 10 tisíc eur knižnici. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 10 (2016), s. 2
(mv): Kráľovná má rada Harryho Pottera. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 10 (2016), s. 3
Vargová, Jana: Osmijanko v Ľubovnianskej knižnici. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 17 (2016), s. 4
(mv): Čítanie deťom : stačí i 20 minút denne. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 25 (2016), s. 3
Vargová, Jana: Čítali, čítali a čítali... In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 26 (2016), s. 5
(mv): O najväčších tajomstvách tretej ríše. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 33 (2016), s. 2
(mv): Mestá optikou 19. storočia. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 36 (2016), s. 3
(ĽK): Stonožkové stretnutie s Dušanom Nágelom. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 39 (2016), s. 5
(ĽK): Stonožkové čítanie s knižnicou už po 8-krát. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 39 (2016), s. 3
(ĽK): Beseda so spisovateľom. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 42 (2016), s. 4
(mv): Nákupná horúčka v knižnici. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 42 (2016), s. 3
(mv): Bola raz jedna láska... aj ku knihám. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 43 (2016), s. 3
(eh): Vianoce aj v knižnici. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 48-49 (2016), s. 10
(mv): Jeseň a zima Vlada Šipoša. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XLI., č. 48-49 (2016), s. 11
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4.

PREZENTÁCIA KNIŽNICE V INÝCH MÉDIÁCH
1. OZ Ľubovníček v Ľubovnianskej knižnice – odvysielané 14. 2.2016 – Ľubovniaska mediálna
spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=LuS07l6zR-o
2. Živá pozvánka – odvysielané 26. 2.2016 - Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=ARrxL_az86M
Kráľ čitateľov – odvysielané 4.3.2016 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť
3. https://www.youtube.com/watch?v=L7hzJeY4CVM
4. Stonožkári opäť čítajú – odvysielané 20.10.2016
https://www.youtube.com/watch?v=frktXRltl2Y
5. Cena primátora mesta Stará Ľubovňa – odvysielané 20.10.2016 – Ľubovnianska mediálna
spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=LgjhXovy60M
6. Návraty do minulosti – Milan Zacha Kučera a Staré pohľadnice –odvysielané 23.9.2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyQTzyEWz0s
7. Krátke správy – Jeseň a zima Vlada Šipoša – odvysielané 16. 2.2016 – Ľubovnianska mediálna
spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=S1WeTz3sIS0

METODICKÁ ČINNOSŤ
Ľubovnianska knižnica usmerňovala činnosť a stav 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 tri metodicko-inštruktážne návštevy (Nová Ľubovňa, Kolačkov Podolínec), kde boli
zodpovedané otázky týkajúce sa knihovníckych činností a základnej knižničnej agendy.
V rámci dokumentačno-rozborovej činnosti sa Ľubovnianska knižnica organizačne podieľala na štatistickom
výkazníctve obecných knižníc okresu KULT (MK SR) 10-01. Bol spracovaný Duálny výkaz pre oddelenie
metodiky KPOH v Prešove, údaje z ktorého sa použili v Rozbore činnosti regionálnych knižníc Prešovského
kraja.
Ľubovnianska knižnica bola obecným knižniciam nápomocná pri vypracovaní projektov pre získanie grantov
z Fondu na podporu umenia. Tri knižnice z piatich získali v programe Akvizícia knižníc dokopy 3 000 €.
Pozornosť vnútroknižničnej metodiky smerovala k zlepšeniu firemnej kultúry, ktoré spočívalo v usporiadaní
a estetizácii pracovného prostredia (nové regále, praktickejšie rozloženie starých regálov, efektívnejšie
využívanie priestoru knižnice na organizovanie podujatí....) a v zdokonaľovaní komunikačných nástrojov
Ľubovnianskej knižnice s verejnosťou (propagácia podujatí na paneloch v priestoroch terasy obchodného
centra Družba, ktorej súčasťou je Bibliobox, klipové informačné panely za výpožičným pultom a vo
vstupných priestoroch knižnice).
Pravidelne sa kontrolovali interné dokumenty, sledovali nové trendy v knihovníctve a vytvárali podmienky
na ich začlenenie do praxe knižničných činností. Bola aktualizovaná webová stránka knižnice a propagovaná
činnosť knižnice na sociálnych sieťach.
V spolupráci so spoločnosťou Bajan knižnica koncom roka zverejnila skúšobnú verziu nového moderného
webu knižnice s responzívnym designom. Snahou bolo, čo najjednoduchšie vystihnúť a odprezentovať

11

Ľubovniansku knižnicu potenciálnym používateľom a verným čitateľom priblížiť služby a činnosti knižnice
tak, aby korešpondovali s ich požiadavkami.
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.
ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA
Všetky základné (výpožičky) i odborné (katalogizácia, bibliografia) knihovnícke činnosti boli vykonávané v
KIS Virtua. Vďaka projektu KIS3G pracovníci aj používatelia knižnice mohli rýchlo a efektívne využívať
informácie o knižničných fondoch zúčastnených knižníc.
Návštevnosť webovej stránky
Unikátne návštevy

Počet návštev

Počet navštívených stránok

Mesiac
2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

január

1106

1310

1246

2235

2372

1933

13726

13136

11990

február

1058

1300

1291

1942

2294

1975

13312

12424

11354

marec

1183

1522

1168

2347

2505

1794

19218

23560

11730

apríl

1006

1144

1008

1798

1797

1601

17086

19312

10562

máj

1001

1134

970

1672

1649

1555

13327

9322

9496

jún

868

963

777

1551

1588

1308

10106

8856

8692

júl

817

863

852

1594

1427

1345

10286

10196

7442

august

712

924

860

1230

1478

1373

6864

10820

8560

september

889

983

888

1585

1559

1394

9927

13395

10708

október

1285

1351

1234

1962

2049

2401

12524

11747

14266

november

1364

1297

583

1912

2082

1133

12969

11282

6465

december

1434

1177

780

2019

1886

2273

10468

18560

9340

celkom

12723

13968

11657

21847

22686

20085

149813

162610

120605

Návštevníci on-line služieb
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Katalóg (vstupy)

internet

Web (návštevy)

facebook

referenč. služby

4 322

332

20085

1083 priaznivcov

76

4 050

483

22686

1005 priaznivcov

74

13 219

1646

21847

930 priaznivcov

35

13 686

3273

19 847

720 priaznivcov

35

8 379

4 787

18 658

nesledovalo sa

74

9 730

6 698

19 184

nesledovalo sa

65

V OPAC katalógu, prístupnom na adrese https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=sllk, sme v roku
2016 zaznamenali 4322 unikátnych návštev (denný priemer 11,84). Prostredníctvom on-line katalógu
knižnice môžu neregistrovaní používatelia vyhľadávať informácie o knižničnom fonde a registrovaným
používateľom po prihlásení systém umožňuje prolongáciu výpožičiek a rezerváciu dokumentov.
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Webová stránka Ľubovnianskej knižnice bola prístupná http://www.kniznicasl.sk. Bola navštívená 20 085krát (denný priemer 55,79), celkom bolo navštívených 120 605 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 31.12.2016 mala 1083 fanúšikov.
Pevné pripojenie do internetu prostredníctvom opticko-metalickej infraštruktúry (optic) poskytovala v roku
2016 Ľubovnianskej knižnici Prvá internetová spoločnosť, s r.o., Stará Ľubovňa.
Prístup k internetu v Ľubovnianskej knižnici využilo 332 používateľov ( o 151 menej ako minulého roku).
Od februára 2015 majú používatelia knižničných služieb k dispozícii wi-fi prístup na internet na svojich
mobilných zariadeniach.
Ľubovnianska knižnica používala e-mailové kontá: akvizicia@kniznicasl.sk, bibliografia@kniznicasl.sk ,
detske@kniznicasl.sk, kniznica@kniznicasl.sk, komunikacia@kniznicasl.sk, metodika@kniznicasl.sk,
mvs@kniznicasl.sk,
siposova@kniznicasl.sk,
siposova@kniznicasl.sk,
sekretariat@kniznicalubovnasl.vucpo.sk, ekonom@kniznicalubovna-sl.vucpo.sk
Knižnica má k dispozícii 24 počítačových pracovných staníc (bez serverov ), z ktorých slúžia:

3 PC pre verejnosť,

5 terminálov – pre verejnosť,

1 PC pre nevidiacich a slabozrakých používateľov,

2 PC pre ekonomické účely,

10 PC pre pracovníkov knižnice – výpožičky, e-mailová pošta, MVS, rešerše, skenovanie, tvorba web
stránky, metodika, bibliografia, doplňovanie, riaditeľ,

2 notebooky – realizácia kolektívnych podujatí.
Knižnica používa softvér:

Windows XP, Windows 7, Windows 8, VIRTUA, Linux,

Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft
Office 2016

Abby FineReader 11,

Corel DRAW Graphics,





AVG Internet Security Business Edition ,
AVG PC TuneUp,
softvér W – Mzdy do 20 prac. firmy AssecoSolution , iSPIN.

Ľubovnianska knižnica spolupracovala so spoločnosťou Kristián Kaleta –EL – COMP Trade pri spravovaní
počítačovej siete formou outsorcingu.
PERSONÁLNA OBLASŤ
V roku 2016 v Ľubovnianskej knižnici pracovalo 13,17 pracovníkov (prepočítaný stav), z toho 9,23
pracovníkov vykonávajúcich knihovnícke činnosti (bez riaditeľa). Priemerný vek pracovníkov bol v roku 2016
48,5 roka, priemerná mzda pracovníka 683,50 €.
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Sledovanie odbornosti zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti
priemerný evidenčný
(prepočítaný)

počet

zamestnancov

12,36
z toho

zamestnanci vykonávajúci knihovnícke
činnosti
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
administratíva
ostatní

9,23
1
1
3,00
4,23
6,23
2,5
1,44

V roku 2016 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.
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 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 31.12.2016
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

Rozpočet
14,00
11,00
3,00
14,00
11,47

Skutočnosť
13,82
11,02
2,80
13,17
10,74
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odm. podľa tab. základnej stupnice
Mzdové náklady
Priemerná mzda na priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný

2,53
115 011,00

2,43
115 012,13
727,74

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
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.
Od 01.12.2015 do 31.08.2016 sme prijali do pracovného pomeru z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,
Stará Ľubovňa zamestnankyňu Gabrielu Sekerákovú na základe DOHODY č. 39/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí
finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných
zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a/ zákona č. 5/2014 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Šanca na
zamestnanie“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť.
V roku 2016 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
Okrem zamestnancov v pracovnom pomere od 01.01.2016 do 30.06.2016 sme prijali do pracovného
pomeru pani Zuzanu Kunschovú na základe DOHODY č. 15/38/52A/308 na vykonávanie aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej služby.
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 2016 sme získali 14 302,58 €. Táto spolupráca je už dlhodobá .
V predchádzajúcich rokoch sme na základe schválených projektov získali tieto finančné prostriedky:
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015

2 058,79 €
3 073,19 €
14 433,40 €
13 899,61 €
7 643,12 €
9 670,70 €
7 931,85 €
13 603,63 €
11 380,45 €

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.
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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 220,00 € mesačne.
1.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE A JEHO ÚPRAVY V PRIEBEHU SLEDOVANÉHO OBDOBIA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni mala na rok 2016 pôvodne schválený rozpočet príjmov a výdavkov
vo výške 188 510,00 €, z toho transfery Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) vo výške
182 210,00 €, vlastné príjmy 6 300,00 €.
Kapitálový transfer na rok 2016 nám nebol pridelený.
ÚPRAVY VÝŠKY ROZPOČTU ÚPSK
K 31.12. 2016 došlo k týmto úpravám príjmov a výdavkov na základe rozpočtového opatrenia ÚPSK.
-

rozpočtovým opatrením číslo 624/02/K/2016 o + 10 000,00 € účelovo určené na „nákup knižničného
fondu“. Tieto účelovo určené finančné prostriedky boli čerpané v plnej výške,
rozpočtovým opatrením číslo 1994/27/K/2016 o + 9 735,00 € účelovo určené na hmotnú
zainteresovanosť zamestnancov organizácie a úhradu záväzkov. Tieto účelovo určené finančné
prostriedky boli čerpané v plnej výške.

VLASTNÉ ROZPOČTOVÉ PRESUNY
K 31.12.2016 bol upravený rozpočet vlastných príjmov/ zdroj 46/ o + 1 959,00 € a to v položke 222 003 –
Pokuty a penále za porušenie predpisov, o -1 091,000 € a to v položke 223001-Za predaj výrobkov, tovarov
a služieb, o + 11 610,00 € v položke 312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu /
zdroj 11T1/, o + 2 049,00 € v položke 312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu /
zdroj 11T2/ a o + 1 376,00 € v položke 312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu /
zdroj 111/, o + 2 900,00 € v položke 312007 – Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce /zdroj 11H
Mesto/, o + 9 500,00 € v položke 312011 – Transfery v rámci verejnej správy od ostatných subjektov
verejnej správy /zdroj 11H FPU/, o + 500,00 € položke 311 – Granty..
Okrem toho bol upravený rozpočet vlastných príjmov o zostatok finančných prostriedkov roku 2015 vo
výške 7 648,00 €.
UPRAVENÝ ROZPOČET
Na základe vykonaného rozpočtového opatrenia má Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni v upravenom
rozpočte príjmy vo výške 244 696,00 €, z toho:
-

vlastné príjmy 7 168,00 € – zdroj 46
bežné transfery vo výške 201 945,00 € - zdroj 41
transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu vo výške 27 435,00 €
v tom:
11 610,00 € - zdroj 11T1
2 049,00 € - zdroj 11T2
1 376,00 € - zdroj 111
2 900,00 € - zdroj 11H / Mesto/
9 500,00 € - zdroj 11H / FPU/

- granty

500,00 € - zdroj 71

- zostatok finančných prostriedkov z roku 2015 vo výške 7 648,00 €.
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Výdavky v upravenom rozpočte na rok 2016 boli rozpočtované vo výške 244 696,00 € aj s finančnými
prostriedkami zostatku za rok 2015.
2.

PLNENIE PRÍJMOV

Príjmy z rozpočtu PSK
Bežné transfery
/zdroj 41/
Kapitálové transfery

Pôvodný rozpočet
Úprava
Upravený rozpočet
Skutočnosť
(v €)
+/ - (v €)
k 31.12.2016(v €)
k 31.12.2016 (v €)
182 210,00
+ 10 000,00
201 945,00
201 945,00
+ 9 735,00

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/, 2. programové obdobie – zdroj 11T1
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, 2. programové obdobie – zdroj
11T2
312001- tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
zo ŠR – 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
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 31.12.2016 organizácia plnila rozpočet
organizácie.

Upravený rozpočet
k 31.12.2016 (v €)

Skutočnosť
k 31.12.2016 (v €)

1 959,00

1 959,08

5 209,00

5 123,64

998,92
1 609,02
201 945,00

201 945,00

11 610,00

11 610,38

2 049,00

2 048,86

1 376,00

1 375,34

2 900,00
9 500,00
500,00
237 048,000
7 648,00
244 696,00

2 900,00
9 500,00
500,00
239 570,24
7 648,22
247 218,46

príjmov vo výške 101,06 9%, 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 100,00 %.
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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 98,38 %.
Plnenie ostatných položiek je v súlade s upraveným rozpočtom organizácie.
ČERPANIE VÝDAVKOV
BEŽNÉ VÝDAVKY
610 Výdavky a mzdy
Položka 610 k 31.12. 2016 bola čerpaná vo výške 115 012,13 €.
Mzdové výdavky v €
Celkom
610 spolu
611 Tarifný plat
612001 Osobný
príplatok
612002 Ostatné
príplatky
614 Odmeny

115011,00
85220,00
10634,00
2357,00

2357,00

16800,00

16800,00

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

111
405,00
405,00

Rozpočet upravený k 31.12. 2016
Z toho podľa zdroja
41
11T1
11T2
103229,00
9671,00
1706,00
73438,00
9671,00
1706,00
10634,00

115012,13
85220,59
10634,08

111
405,00
405,00

Skutočnosť k 31.12.2016
Z toho podľa zdroja
41
11T1
11T2
103229,32
9671,17
1706,64
73437,78
9671,17
1706,64
10634,08

2357,46

2357,46

16800,00

16800,00

13T1

13T2

13T1

13T2

620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a na DDP v €
Celkom
620 spolu
621
623
625
627
629

42183,00
9543,00
1503,00
27966,00
2348,00
823,00
Celkom

620 spolu
621
623
625
627
629

42181,35
9542,92
1503,08
27964,70
2348,00
822,65

Rozpočet – upravený k 31.12.2016
Z toho podľa zdroja
46
41
11T1
11T2
40224,00
1572,00 278,00
9069,00
369,00
65,00
1503,00
26481,00
1203,00 213,00
2348,00
823,00
Skutočnosť k 31.12.2016
Z toho podľa zdroja
46
41
11T1
11T2
40223,48
1571,75 277,36
9068,79
368,57
65,06
1503,08
26480,96
1203,18 212,30
2348,00
822,65

13T1

13T2

111
109,00
40,00
69,00

13T1

13T2

111
108,76
40,50
68,26
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630 Výdavky na tovary a služby
Cestovné náhrady vo výške
631 spolu
Z toho:
631001
631002

Upravený rozpočet
k 31.12.2016
600,00

Cestovné náhrady – tuzemské
Cestovné náhrady- zahraničné

500,00
100,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
410,98
410,98

K 31.12.2016 sa uskutočnilo 19 tuzemských pracovných ciest to:
-

2 x porada riaditeľov
4 x porada bibliografov
1 x valné zhromaždenie SAK
2 x právna konzultácia
3 x nákup literatúry
1 x porada
1 x konferencia
3 x seminár
2 x knižný veľtrh - Bibliotéka

632

Energia, voda a komunikácie boli čerpané vo výške

632 spolu
Z toho:
632001
632002
632003
632004

Energia
Vodné, stočné
Poštovné a telekomunikačné služby
Komunikačná infraštruktúra

Upravený rozpočet
k 31.12.2016
20643,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
20512,56

14837,00
232,00
2326,00
3248,00

14755,54
232,44
2279,18
3245,40

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 a za rok 2015 preplatok vo
výške 998,92 €.
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 14 755,54 € z toho:
-

elektrická energia
teplo
633
633 spolu
Z toho:
633001
633002

3 600,46 €
- 11 155,08 €

Materiál bol čerpaný vo výške

Interiérové vybavenie
Výpočtová technika

Upravený rozpočet
k 31.12.2016
41 911,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
36 284,44

11 162,00
1 117,00

8 104,30
1 016,79
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633003
633004
633006
633007
633009
633010
633011
633013
633016

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

100,00
4 677,00

3 994,36

24 560,00
174,00
52,00

22 955,70
93,41
51,78

69,00

68,10

V podpoložke 633001 - Interiérové vybavenie, ktorého celkové čerpanie je vo výške 8 104,30 € boli
výdavky na nákup 10 ks stoličiek Spider čierna/Panama AS-079 vo výške 510,30 €, nákup závesného
systému do výstavných priestorov - na chodbu vo výške 980,00 €, ďalší nákup stoličiek Spider
čierna/Panama AS-079 vo výške 798,96 €, nákup stoličiek Spider čierna/Panama AS-079 vo výške 481,10 € a
nákup kancelárskych kresiel LENA - sivá farba vo výške 336,00 € a nákup regálov na knihy vo výške
4 997,94€.
V podpoložke 633002 - Výpočtová technika , ktorého celkové čerpanie je vo výške 1 016,79 € boli výdavky
na nákup 1 ks MikroTik RouterBOARD RB3011UiAS-RM 10xGLAN SFP vo výške 164,03 €, na nákup TP-LINK
TL-SG108E 8portový gigabitový switch vo výške 31,76 a na nákup HP LaserJet Pro M201n von výške 179,00
€, nákup materiálu k televízoru na detskom oddelení vo výške 43,00 €, nákup Esprimo P556 - i36100@3.7GHz, H110, 4GB-DDR4, 128SSD, DVDRW, DVI, DP, 6xUSB, W7PR+W10PR 280W vo výške 599,00 €.
V podpoložke 633006 - Všeobecný materiál, ktorého celkové čerpanie je vo výške 3 994,36 boli výdavky
hlavne na nákup kancelárskych potrieb (aj pre zamestnancov dobrovoľníckej služby), čistiacich
prostriedkov, xerox papiera, farebného papiera, nákup FAB kľučiek a FAB zámkov, nákup materiálu na
kultúrne akcie, nákup náplne do farebnej laserovej tlačiarne Canon i-Sensys LBP7210Cdn, nákup toneru,
nákup odpadových košov do WC pre čitateľov, nákup kľučiek Jaro BB 72 a zámkov, nákup tabule korkovej,
nákup pások a koliesok na opravu nábytku a iné drobné nákupy, nákup klipov Plexisklo 50x70
V podpoložke - 633009 Knihy, časopisy, noviny bolo čerpanie v celkovej výške 22 955,70 €.
V podpoložke - 633010 Pracovné odevy, bolo čerpanie v celkovej výške 93,41 € a to na nákup pracovných
plášťov a froté uterákov pre pracovníkov dobrovoľníckej služby.
V podpoložke - 633011 Potraviny, ktorého celkové čerpanie bolo vo výške 51,78 € a to na nákup
občerstvenia na podujatie „Keď s knihou je tak dobre“ a na podujatie "Záchvevy".
V podpoložke 633013 - Nehmotný majetok, nebolo doteraz žiadne čerpanie.
V podpoložke 633016 – Reprezentačné výdavky bolo čerpanie v súlade s rozpočtom vo výške 68,10 € a to
na nákup kytice s ozdobkami-Galakon. Vesel. Harmoniky, kytice pre p. Olejníka, nákup kytice-25.výročie
vzniku múzea A. Warholu a nákup kytice-60.výročie vzniku Ľubovnianskeho múzea.
635
635spolu
Z toho:
635001
635004
635002
635006
635008
635009
635010

Rutinná a štandardná údržba vo výške

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 31.12.2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

7 691,00

7 090,80

897,00
1 567,00

696,46
1 366,98

158,00
3 749,00
1 320,00

158,00
3 549,36
1 320,00
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Výdavky na 635004 - Rutinnú a štandardnú údržbu prev. Strojov vo výške 696,46 € boli vynaložené na
opravu biblioboxu vo výške 274,00 €, opravu kopírovacieho stroja SHARP AR-5520N vo výške 129,20 €
a 143,26 € a demontáž zásuviek 230V a inštalácia zásuviek s kabelážou na chodbe a oprava prietok.
ohrievača vody vo výške 150,00 €.
Výdavky na 635002 - Rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky vo výške 1 366,98 € boli vynaložené
na servisné práce v zmysle uzatvorenej servisnej zmluvy vo výške 1 320,00 € a opravu počítača ĽK-DHM
II./0928 vo výške 46,98 €.
Výdavky na 635009 - Rutinnú a štandardnú údržbu softvéru vo výške 3 549,36 € boli vynaložené na
úhradu:
-

1 548,56 € - Servisné práce iSPIN za rok 2016
964,51 € - Služby iSPIN rok 2016
86,83 € - Aktualizácia Datalock Mzdy W
922,58 € - VIRTUA I. a III. Q. 2016
26,88 € - Služby RAP za modul Zverejňovanie na obdobie roku 2016

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

637 spolu
Z toho:
637001
637002
637003
637004
637005
637011
637012
637014
637015
637016
637023
637024
637027
637030
637032
637035
637040

Nájomné za prenájom budov a priestorov
Nájomné za prenájom prevádz. strojov /prenájom
poštového priečinku/
Služby boli čerpané vo výške

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
Kolkové známky
Vyrovnanie kurzov. rozdielov.
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce
Preddavky
Mylné platby
Dane
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií

Upravený rozpočet
k 31.12.2016
120,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
54,00

60,00
60,00

54,00

Upravený rozpočet
k 31.12.2016
15 282,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
12 850,81

202,00
1 700,00

201,60
430,00

1 423,00
599,00

1 272,02
598,36

84,00
7 394,00
360,00
1 512,00
10,00

83,40
6 989,58
360,08
1 512,31
5,50

1 675,00

1 075,00

223,00
100,00

222,96
100,00
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V položke 637 sú najvýraznejšie výdavky na 637014 - Stravovanie pracovníkov a to vo výške 6 989,58 €.
Výdavky na 637004 - Všeobecné služby boli čerpané vo výške 1 272,02 € a to hlavne na používanie
služobného motorového vozidla, vývoz a zneškodnenie odpadov na skládke, ostatné výdavky spojené
s nájmom a iné drobné výdavky.
Výdavky na 637005 - Špeciálne služby boli čerpané na ochranu objektu, služby BOZP, CO, PO a dohľad nad
zdravým pracovným prostredím v celkovej výške 598,36 €.
Výdavky na 637015 - Poistné boli čerpané vo výške 360,08 € a to na komplexné poistenie majetku za
obdobie 09.02.2016-31.12.2016 a úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - pani Kunschová.
Výdavky na 637016 - Prídel do SF boli čerpané vo výške 1 512,31 €. 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 1 075,00
€ a to na prednášky neformálneho vzdelávacieho cyklu Večerná „univerzita“ moderného Ľubovňana, na
ktorý sme získali finančné prostriedky formou dotácie z Mesta Stará Ľubovňa a na kampaň na podporu
čítania „Stonožkové čítanie“ na ktorú sme získali finančné prostriedky z projektu Fondu na podporu umenia.
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 31.12.2016
1 130,00

Skutočnosť
k 31.12.2016
1 255,36

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

130,00

130,00

1 000,00

1 125,36

CELKOVÉ ZHODNOTENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV – VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Výnosy organizácie k 31.12.2016 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
Náklady organizácie k 31.12.2016 činia
z toho
501
Spotreba materiálu
502
Spotreba energie
504
Predaný tovar
511
Opravy a udržiavanie

237 539,01
227 848,35
201 945,00
24 763,39
639,96

500,00
9 690,66
4 880,27
29,17
4781,22

237 539,01
36 198,27
14 890,10
29,17
3 541,44
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512
513
518
521
524
525

Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné zdr.a soc. poist.
Ostatné soc. poistenie

410,98
68,10
11 874,32
116 087,13
39 833,35
2 348,00

527
Zákonné soc. náklady
528
Ostatné sociálne náklady
538
Ostatné dane o poplatky
548
Ostatné náklady na prevádzkovu činnosť
551
Odpisy DHaNM
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkových činností
568
Ostatné finančné náklady
Zakúpený knižničný fond k 31.12.2016
z toho:

9183,55
504,10
228,46
130,00
672,48
1 096,08
443,48
22 931,40
21 067,18

Nákup kníh
v tom:
z vlastných zdrojov / zdroj 46/
zo zdrojov ÚPSK / zdroj 41/
z daru Mesta Stará Ľubovňa
z grantového programu MK SR

552,82
11 755,55
2 400,00
6 358,81

Nákup časopisov a novín
Nákup špeciálnych dokumentov

1 864,22

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Organizácia vykázala k 31.12.2016 vo Výkaze ziskov a strát /riadok 135, 138/ a vo výkaze Súvaha / riadok
125/ mulový hospodársky výsledok a celkové vlastné imanie / riadok 116/ vo výške + 7 472,61 €.
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia

237 539,01 €
237 539,01 €
0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
V roku 2016 nám neboli pridelené žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky.
ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY
K 31.12.2016 nám boli poskytnuté tieto účelové finančné prostriedky.
Poskytovateľ
Úrad Prešovského
samosprávneho kraja
Úrad Prešovského
samosprávneho kraja

Účel

výška
v€

ekonomická
klasifikácia

zdroj
financovania

nákup knižničného fondu
10 000,00

312008

9 735,00

312008

hmotná zainteresovanosť
zamestnancov

41
41

MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE
V roku 2016 sme získali tieto mimorozpočtové zdroje:
Poskytovateľ
Panasonic IndustrialDevices
Slovakia s.r.o., Trstená
BAJAN company s.r.o.

účel
Propagáciu vlastnej
činností
Webhosting

výška
400,00
100,00

štruktúra podľa § 23 ods. 1 písm. a/ - j/.
Zákona č. 523/2004 Z.z.
písmeno /a prijaté od iných subjektov
na základe darovacej zmluvy
písmeno /a prijaté od iných subjektov
na základe darovacej zmluvy
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POHĽADÁVKY
Počiatočný stav
Bežné pohľadávky

Konečný stav
48,26

49,46

Konečný stav pohľadávok k 31.12.2016 vo výške 49,46 € predstavuje dopredu uhranené náklady budúcich
období za komplexné poistenie majetku 01.01.2017-08.02.2017 vo výške 37,46 € a nákup časopisu ITlib rok
2017 vo výške 12,00 €.
K 31.12. 2016 organizácia nemá žiadne dlhodobo neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti.
ZÁVÄZKY
Záväzky organizácie v €
Počiatočný stav
Bežné záväzky

Konečný stav
6 076,27

8 351,66

Organizácia eviduje k 31.12.2016 celkové záväzky vo výške 8 351,66 €.
Sú to neuhradené bežné faktúry v celkovej výške 641,55 €. Tento zistený stav neuhradených faktúr za
bežné výdavky súhlasí s účtovným zostatkom na účte 321-5 – Dodávatelia BV.
Sú to faktúry v lehote splatnosti, ktoré boli doručené organizácii v mesiaci január 2017, ale týkali sa
hospodárenia mesiaca decembra 2016.
Sú to tieto faktúry:
Fa.č.DFB/16/0280

13,67 €

Fa.č.DFB/16/0277
Fa.č.DFB/16/0279
Fa.č.DFB/16/0276
Fa.č.DFB/16/0278

38,95 €
325,44 €
220,00 €

Spolu

641,55 €

43,49 €

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. – časopis Finančný spravodajca rok 2016vyúčtovanie
T-COM, Slovak Telekom, a.s. – telefónne hovory 12/2016
Východoslovenská energetika a.s. – elektrická energia 12/2016
Kristián Kaleta-EL-COMP TRADE -Servisné práce 12/2016
Telefónica O2 Slovakia, a.s., - mobil 12/2016

Okrem toho organizácia eviduje záväzky voči sociálnemu fondu a voči štátnemu rozpočtu – zostatková cena
majetku, ktorý je obstarávaný zo zdroja 111.
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

438,04 €
7 271,57 €

0,50 €
7 710,11 €

CELKOM:

8 351,66€

K 31.12.2016 organizácia nemá žiadne dlhodobo neuhradené záväzky po lehote splatnosti.
MAJETOK
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

k 31.12.2016

k 01.01.2016

Zostatková
hodnota
k 31.12.2016

Presuny

Úbytky

k 01.01.2016

k 31.12.2016

Presuny

Úbytky

Prírastky

k 01.01.2016

Položka
majetku

Prírastky

Oprávky a opravné
položky

Obstarávacia cena
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Pozemky
Stavby

1934,31

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

1934,31

1006,45

77,40

1083,85

927,86

850,46

18555,26

4868,54

13686,72 13993,62 595,08

4868,54

9 720,16 4561,64 3966,56

20489,57

4868,54

15621,03 15000,07 672,48

4868,54

10804,01 5489,50 4817,02

Dopravné
prostriedky
Drobný
dlhodobý
hmotný
majetok
Ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
Dlhodobý
hmotný
majetok
spolu

V roku 2016 organizácia nenakúpila žiaden dlhodobý hmotný majetok, ale vyradila dlhodobý hmotný
majetok vo výške 4 868,54 € a to:
-

digitálnu kameru vo výške 1 099,38 €
počítač vo výške 1 203,27 €
tlačiareň vo výške 1 161,79 €
PC XP 2500 vo výške 1 404,10 €

Tento majetok bol zaradený do používania v roku 2004.
Drobný hmotný a nehmotný majetok
Účet
a
opis
položkynázov
podsúvahového účtu
750-01 Drobný hmotný majetok I.
750-02 Drobný hmotný majetok II.
750-03 Drobný nehmotný majetok
750-04 Iný hmotný majetok
750-08 Knižný fond
SPOLU:

Stav
01.01.2016
2 537,59
68 500,32
7 620,37
103,73
248 199,98
326 961,99

Prírastok

Úbytok

60,31
9 092,11

154,21
3 256,72
2 577,69

22 470,18
31 622,60

1 902,20
7 890,82

Stav
K 31.12.2016
2 443,69
74 335,71
5 042,68
103,73
268 767,96
350 693,77

V roku 2016 organizácia zakúpila Drobný hmotný majetok I. vo výške 60,31 € a to TP-LINK TL-SG108E
8portový gigabitový switch vo výške 31,76 € a hodiny vo výške 28,55 €.
Drobný hmotný majetok I. vo výške 9 092,11 € a to 1 ks MikroTik RouterBOARD RB3011UiAS-RM 10xGLAN
SFP vo výške 164,03 € , 10 ks stoličiek Spider čierna/Panama AS-079 vo výške 510,30 € na kultúrne akcie,
HP LaserJet Pro M201n vo výške 179,00 € a 1 ks drevený rebrík vo výške 45,78 €, 10 ks stoličiek Spider
čierna/Panama AS-079 vo výške 798,96 € na kultúrne akcie, 8 ks stoličiek D141/Modena90/bardolino a
komody K2 bardolino vo výške 481,10 € , 7 ks kancelárskych kresiel LENA - sivá farba do výpožičných
priestorov vo výške 336,00 €, 26 ks regálov na knihy vo výške 4 997,94 €, Esprimo P556 - i3-6100@3.7GHz,
H110, 4GB-DDR4, 128SSD, DVDRW, DVI, DP, 6xUSB, W7PR+W10PR 280W vo výške 599,00 € a závesný
systém do výstavných priestorov - na chodbu vo výške 980,00 €.
Knižný fond sme zakúpili vo výške 21 067,18 € a darom sme získali vo výške 1 403,00 €. Celkový prírastok
knižného fondu činí 22 470,18.
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K 31.12.2016 sme vyradili Drobný hmotný majetok I. vo výške 154,21 €, drobný hmotný majetok II. vo
výške 3 256,72 € /hlavne knižné regále, ktoré boli zaradené do užívania ešte v roku 1989, 1991, 1995
a stoličky z roku 1992/, Drobný nehmotný majetok vo výške 2 577,69 € a knižný fond vo výške 1 902,20 €.
PROJEKTY
Na rok 2016 knižnica vypracovala 7 projektov na získanie darov a grantov. Schválené boli všetky projekty.
Okrem nových projektov pokračujú 3 projekty projekty z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – zriadenie
chráneného pracoviska a 1 projekt z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – podpora zamestnávania
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie od 01.12.2015-31.08.2016 /p. Sekeráková/.
Sú to tieto projekty:

2 500,00

Schválené
pre rok 2016 v €
2 400,00

Čerpanie
k 31.12.2016 v €
2 400,00

400,00

400,00

400,00

2 439,00

2 400,00

2 400,00

10 000,00

7 100,00

7 100,00

500,00

500,00

500,00

2 116,11

2 116,11

2 116,11

1 220,46

1 220,46

1 229,46

5 771,27

5 771,27

5 771,27

238,20

238,20

238,20

732,00

732,00

732,00

4 674,02

4 674,02

4 674,02

273,52

273,52

273,52

30 864,58

27 834,58

27 834,58

Žiadané v €
Mesto Stará Ľubovňa - Kniha pre vzdelanie a
oddych
Firma Panasonic IndustrialDevices Slovakia s.r.o.,
Trstená – podpora podujatia „STONOŽKOVÉ
ČÍTANIE“
- grantový program Fond na podporu umenia STONOŽKOVÉ ČÍTANIE 8. ročník
- grantový program Fond na podporu umenia
–
Knižnica plná múdrosti a radosti
Mesto Stará Ľubovňa - účelová dotácia na
realizáciu podujatia Večerná univerzita
moderného Ľubovňana
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – zriadenie
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/
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny –
dobrovoľnícka služba od 01.06.2015-30.11.2015./Mgr. Monika Vidová/
- grantový program MK SR -poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom kultúrnych
poukazov.
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny –podpora
zamestnávania
znevýhodneného
uchádzača
o zamestnanie
od 01.12.2015-31.08.2016 /p.
Sekeráková/
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny –
dobrovoľnícka služba od 01.01.2016-30.06.2016.-/sl.
Zuzana Kunschová/
SPOLU:

SOCIÁLNY FOND
Tvorba fondu
Počiatočný stav k 1.1.2016
Prídel 1% k 31.12..2016
Ďalší prídel 0,50 % k 31.12.2016
Zdroje celkom

185,99 €
1 008,21 €
504,10 €
1 698,30 €
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Príspevok na stravu v zmysle kolektívnej zmluvy
Zostatok fondu k 31.12.2016

1 260,26 €
438,04 €

MIMOROZPOČTOVÉ ÚČTY
Tvorba
Počiatočný stav k 1.1.2016
Dar Panasonic IndustrialDevices Slovakia s.r.o.
BAJAN company s.r.o.
Zdroje celkom
Čerpanie
Nákup tašiek a vreciek na podujatie "Stonoožkové
čítanie"
Webhosting
Zostatok fondu k 31.12.2016

0,00 €
400,00 €
100,00 €
500,00 €
400,00 €
100,00 €
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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