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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, Bc. Mária Repková,
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, Bc. Eva Simančíková, Mgr. Monika
Vidová
Úsek prevádzkovo-technický: Alžbeta Pristašová, Juraj Filičko

3

KNIŽNIČNÉ FONDY
1.

DOPLŇOVANIE KNIŽNIČNÝCH FONDOV

Rok 2015 bol v porovnaní s rokom 2014 v doplňovaní knižničného fondu priaznivejší. Priebežným
a pravidelným doplňovaním do fondu pribudlo 2 075 knižničných jednotiek (v roku 2014 – 1 565) v
celkovej hodnote 17 024,43 € (rok 2014 - 11 938,97 €) - čo je oproti roku 2014 o 510 knižničných jednotiek
viac a o 5 085,46 € viac v celkovej hodnote (2 075 knižničných jednotiek v hodnote 17 024,43 €).
Z uvedeného počtu bolo zakúpených 1 815 knižničných jednotiek v hodnote 15 497,24 €. Darom od
organizácií a súkromných osôb knižnica získala 260 knižničných jednotiek v hodnote 1 527,19 €.
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

68
8,20 €

50 - 100
10 €

Projekt Knihy pre vzdelanie i oddych vypracovaný pre grantový program Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky, v ktorom sme žiadali o dotáciu vo výške 11 000 € bol úspešný a MK SR nám poskytlo dotáciu vo
výške 7 000 €. Pre Mesto Stará Ľubovňa bol vypracovaný projekt Kniha – zdroj poznania a zábavy na nákup
literatúry vo výške 2 500 € a boli nám pridelené finančné prostriedky vo výške 1 500 €. Každý 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, 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 2015 je 8,20 € (8,28 € v roku 2014).
Prehľad o nákupe knižničných fondov
Knihy a brožúry
Periodiká
Špeciálne fondy
Spolu

2013
9 130,63€
1 797,15€
55,19€
10 982,97€

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

2015
17 024,43
1 861,82
0€
18 886,25

2014

2015

Prírastky knižničných jednotiek podľa druhov literatúry
2013
Náučná literatúra
Beletria pre dospelých
Literatúra pre deti a mládež
Ostatné dokumenty
Spolu

444
511
356
4
1 315

520
596
447
2
1 565

710
757
608
0
2075

Percentuálne zastúpenie prírastkov
Náučná literatúra

34,22%

Beletria pre dospelých

36,48%

Literatúra pre mládež

29,30%

Ostatné dokumenty

0%

Stav knižničného fondu k 31.12.2015
Spolu

62 615

Odborná literatúra pre dospelých

26 732

Krásna literatúra pre dospelých

20 077

Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti

2 558
13 248
4

Percentuálne zastúpenie knižničného fondu
Odborná literatúra pre dospelých

42,69%

Krásna literatúra pre dospelých

32,06%

Odborná literatúra pre deti

4,09%

Krásna literatúra pre deti

21,16%

Počet zv. kníh na registrovaného používateľa/na obyvateľa: 16,13 / 3,83
Prírastky knižničného fondu kúpou na 1 používateľa / 1 obyvateľa: 0,53 / 0,13
Nákup v € na 1 registrovaného používateľa / 1 obyvateľa: 4,86 / 1,15
Pre potreby používateľov knižnice sa odoberalo 68 titulov periodík v počte 68 exemplárov, z toho 5
denníkov, 10 týždenníkov, 53 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 2338 exemplárov. Predplatné časopisov za rok
2015 predstavovalo 1 861,82 € (rok 2014 1 839,05 €). Pomocou sponzorov a darcov sa knižnici podarilo
získať predplatné časopisov National Geographic v anglickej verzii, Šarm, Báječná žena, Nový čas pre ženy,
Evita, Naše svedectvo a Zázračný svet. Priebežne sa vykonáva analýza výpožičiek a prehodnotenie skladby
odoberaných periodík ako aj aktualizácia do súborného katalógu periodík. V odbere boli uskutočnené
zmeny, knižnica kúpila týždenník Noviny Spiša, štvrťročník Vlna a od darcov získala časopisy Evita, Naše
svedectvo a Zázračný svet.
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 98 katalogizačných záznamov kníh spracovaných
knižnicou.
3.

ORGANIZÁCIA A OCHRANA KNIŽNIČNÝCH FONDOV

V roku 2015 bolo vyradených 1 483 knižničných jednotiek v hodnote 2 532 €.
Opotrebované knižničné jednotky

1 157

Zastarané knižničné jednotky

298

Stratené knižničné jednotky

24

Nedobytné knižničné jednotky
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KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY
Knižnično-informačné služby v roku 2015 zahŕňali komplex činností od poskytovania základných a
špeciálnych knižničných služieb – MVS, reprografické služby, služby pre nevidiacich a slabozrakých,
referenčné a rešeršné služby, poskytovanie internetu pre verejnosť, až po organizovanie množstva podujatí
pre verejnosť s bezplatným vstupom. Od marca 2015 môžu používatelia knižnice uhradiť knižničné poplatky
bezhotovostnou platbou na účet Ľubovnianskej knižnice. Od 1. októbra 2015 knižnica umožnila
používateľom samoobslužne vrátiť knižničné dokumenty mimo výpožičných hodín do biblioboxu.
Knižnično-informačné služby obyvateľom a návštevníkom mesta boli poskytované 48 hodín týždenne
priamo v Ľubovnianskej knižnici a v Domove pre seniorov v Starej Ľubovni 2 hodiny týždenne. Ročná
prevádzková doba knižnice bola 2 296 hodín (bez sviatkov a celozávodnej dovolenky). Od 1.10 2015 bola
skrátená výpožičná doba na 45 hodín týždenne. 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
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1.

VÝPOŽIČKY

Ukazovateľ
Výpožičky celkom

2015

absenčné

prezenčné

2014

2013

rozdiel

146210

83522

62688

134 563

140 008

11 647

- odborná literatúra pre dospelých

40618

24386

16232

36 257

41 038

4 361

- krásna literatúra pre dospelých

39226

31215

8011

34 101

34 298

5 125

- odborná literatúra pre deti

6762

3547

3215

6 219

6 987

543

- krásna literatúra pre deti

29588

20567

9021

23 055

23 273

6 533

- periodiká

30016

3807

26209

34 931

34 412

-4 915

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

absenčné
49
49
-

prezenčné
49
49
-

0
0
–

Priemerný denný počet výpožičiek: 609,20 (240 pracovných dní)
Priemerná denná návštevnosť (bez kolektívnych podujatí): 160,86
Počet návštev na jedného používateľa (bez kolektívnych podujatí): 10
Počet výpožičiek na jedného zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti 17 049,79 (o 2 089,35
viac ako v roku 2014)
Priemerný počet výpožičiek na jedného registrovaného používateľa: 37,66 ( 1,31 viac ako v roku 2014)
Priemerný počet výpožičiek na jedného návštevníka: 2,84 ( 0,04 menej ako v roku 2014)
Priemerný počet výpožičiek na jedného návštevníka (bez návštevníkov verejného internetu
a kolektívnych podujatí): 3,83
V roku 2015 bolo evidovaných 146 210 výpožičiek, čo je o 11 647 výpožičiek viac ako v roku 2014.
Absenčných výpožičiek bolo 83 522, čo je oproti roku 2014 o 4 089 výpožičiek viac. Prezenčných výpožičiek
bolo 62 688, čo je v porovnaní s rokom 2014 o 7 558 výpožičiek viac. K absenčnému a prezenčnému
požičiavaniu mali používatelia k dispozícii 68 titulov periodík.
Literatúru, ktorú knižnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala používateľom prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej len MVS). Túto službu využilo 94 používateľov. Z 380 žiadaniek
bolo kladne vybavených 350. Najväčší záujem bol o literatúru z oblasti pedagogiky, ekonomiky,
manažmentu, sociológie, zdravotníctva, ošetrovateľstva, práva a literatúru v nemeckom jazyku. Na
zabezpečovanie MVS a xerokópií článkov knižnica využívala aj žiadanky MVS prístupné na internete. Z iných
knižníc dostala knižnica 89 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 74.
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 2015 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 49 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 13 zvukových kníh stiahnutých vo formáte mp3.
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Ochrana knižničného fondu bola zabezpečovaná opravou poškodených knižničných dokumentov a
pravidelným expedovaním upomienok. Celkom bolo zaslaných 2 604 upomienok, čo je o 702 upomienok
viac ako v roku 2014.
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.

9
40
48 / 45
17 049,79

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

8,93
23,72
2,34

8 – 12
14 - 20
1,5 - 2

POUŽÍVATELIA

V roku 2015 bolo zaregistrovaných 3 882 používateľov knižnice, čo je o 160 používateľov viac ako v roku
2014. Z celkového počtu používateľov bolo 1111 detí do 15 rokov, čo je o 39 viac ako v roku 2014, počet
študentov oproti roku 2014 stúpol o 77, počet dospelých používateľov klesol o 19. V Domove pre seniorov
v Starej Ľubovni bolo zaevidovaných 20 používateľov.
k 31.12.2015

k 31.12.2014

k 31.12.2013

rozdiel

Používatelia celkom

3882

3 702

3 607

180

deti do 15 rokov

1111

1 072

1 095

39

študenti spolu

1009

932

878

77

dospelí

1679

1698

1634

-19

83

-

-

-

organizácie

V roku 2015 Ľubovniansku knižnicu navštívilo 51 458 návštevníkov, z toho 12 852 boli návštevníci podujatí.
3.

VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Kultúrno-vzdelávacie podujatia sú neodmysliteľnou súčasťou knižničnej práce. 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, medzigeneračné stretnutia v rámci neformálnych
vzdelávacích aktivít Večernej „univerzity“ moderného Ľubovňana a pravidelné stretnutia členov pobočky
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Starej Ľubovni.
Väčšina podujatí bola zameraná na deti a mládež. Zážitkové čítania, informatické 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 2015 sa na 315 kolektívnych podujatiach zúčastnilo 12 852 návštevníkov.
K pravidelným každoročným podujatiam patria:
Týždeň slovenských knižníc – 23. – 28.3.2015 - XVI. 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 :
Noc s Andersenom – nosnou témou medzinárodného podujatia pre deti podujatia bola osoba a tvorba
HansaChristianaAndersena pri príležitosti výročia jeho narodenia.
Kráľ čitateľov - 19. ročník regionálnej súťaže o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa,
zúčastnilo sa 26 žiakov 2. stupňa ZŠ, víťazom sa stala Vladimíra Krempaská.
7

Regionaliáda – slávnostné vyhodnotenie súťaže o naj... knihu regiónu Stará Ľubovňa alebo naj...
regionálneho autora.
Bábkové divadlá – výstava bábok a divadiel zo zbierky manželov Bauerových.
K ďalším sprievodným aktivitám patrili: Kniholov, Rozprávky na stene, Slávnostné zápisy prvákov.
Počas TSK mali čitatelia možnosť vrátiť upomínané knihy bez sankčných poplatkov, využiť bezplatnú
registráciu a zvýhodnené predĺženie členstva.
Večerná univerzita moderného Ľubovňana – neformálny vzdelávací cyklus prednášok s regionálnou
tematikou z histórie i súčasnosti (Dizajn a kultúra v mestskom priestore, Mestské zásahy, Súdne knihy
mesta Podolínec, Poľské korunovačné klenoty na Hrade Ľubovňa...).
Medzi najvýznamnejšie aktivity pre deti patrili:
Stonožkové čítanie - do 6. ročníka kampane na podporu čítania sa zapojilo 371 žiakov z 19 tried 2. – 4.
ročníka ZŠ, ktorí prečítali 3729 kníh. Počas trvania súťaže sa konali tri besedy so spisovateľmi detských kníh
Valentínom Šefčíkom, Zuzanou Štelbaskou, Alžbetou Verešpejovou a workshop s ilustrátorkou Katarínou
Ilkovičovou.
Čím viac čítaš, tým viac vieš – čitateľská súťaž pre deti v období letných prázdnin.
Počas školského roka boli pre žiakov pripravené zážitkové čítania, k najviac navštevovaných patrili Danka
a Janka, O bájkach, Skočte do sveta rozprávok.
S dobrým ohlasom sa stretol Letný čitateľský tábor, ktorého sa zúčastnilo 13 detí vo veku 8 – 11 rokov. Pre
účastníkov boli pripravené súťaže a aktivity s knihou, návštevy miestnych Stredoveký vojenský tábor,
jazdiareň, Ľubovniansku televíziu, kde natočili vlastný šot do vysielania, Kežmarský hrad a výstavu
veteránov.
Knižnica sa zapojila do niekoľkých celoslovenských projektov na podporu čítania detí:
Čítajme si – najpočetnejší detský čitateľský maratón pod záštitou UNICEF, do ktorého sa za Ľubovniansku
knižnicu zapojilo 230 detských čitateľov.
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša – celoslovenský projekt, do ktorého sa Ľubovnianska knižnica
zapojila v podobe čítania rozprávkových kníh v triedach miestnej materskej školy.
Pre študentov stredných škôl sa konali pravidelné prednášky v rámci cyklu Rozhovory pod lampou,
s témami ako Novodobé otrokárstvo či Kriminalita mládeže a jej následky.
Mimoriadny ohlas mal edukačný program WarholTour, ktorý pripravilo Múzeum moderného umenia
Andyho Warhola v Medzilaborciach.
V rámci spolupráce knižnice s Českým spolkom v Starej Ľubovni sa aj tento rok konali rôzne podujatia:
O čertovi a chytré princezně – bábková divadelná hra pre I. stupeň ZŠ; Zlatá Praha – čítanie českých
rozprávok a povestí; Pyžamové čítanie – čítanie obľúbených slovenských a českých autorov...
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 Královná Dagmar - česká princezna; prednáška muzikologičky Silvie Fecskovej
Česko-slovenské vzťahy v Bardejove; koncert Hudební duo Ambrošoví, scénická montáž o Božene
Němcovej Osamělé večery Dory N. a scénické spracovanie knihy pre deti Listování knihou Komisář
Vrťapka.
Ľubovnianska knižnica spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri podujatiach pre žiakov
ZŠ, napr. O živote nevidiaceho; O výcviku a starostlivosti o vodiaceho psa.
V rámci Roka Ľudovíta Štúra sa konali viaceré podujatia: spomienkový večer Ľudovít Štúr a jeho lásky;
prednáška s prezentáciou O živote a diele Ľudovíta Štúra; výstava Ľudovít Štúr a jeho dielo.
Svojich priaznivcov si našli aj aktivity ako Tréning pamäte, výstavy regionálnych výtvarníkov Roberta
Kačaneka, Františka Plšíka a ďalších, besedy so spisovateľmi M. Hejkalovou, Mirizmou
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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
315
137
9
86
27

pre deti a študentov
255
117
9
86
10

pre dospelých
60
20
0
0
17

Porovnávacia tabuľka kolektívnych podujatí

2015
2014
ROZDIEL

deťom a
študentom
255
194
61

prednášky,
besedy, zážitkové
dospelým
čítanie...
60
137
66
154
-6
-17

kvízy,
súťaže

informačná
výchova
9
86
14
46
-5
40

výstavy
27
27
0

Počet
účastníkov
12 852
12 447
405

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
Práce na úseku bibliografie a informatiky boli v roku 2015 ovplyvnené zmenou organizačnej štruktúry
a prácami súvisiacimi so zmenou pracovnej náplne pracovníčky úseku bibliografie.
sústredené na plnenie základných úloh a to na získavanie, spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie
regionálnych dokumentov.
Do spoločnej bibliografickej databázy Slovenskej knižnice bolo vložených prostredníctvom programu KIS
Virtua 389 nových bibliografických záznamov. Na pracovisku sa excerpujú 4 tituly regionálnych periodík,
Korzár a ostatná periodická tlač odoberaná knižnicou.
Excerpciou celoštátnej dennej tlače sa získalo 168 kópií článkov (výstrižkov) s regionálnou tematikou.
Čitateľom bolo poskytnutých 153 konzultácií o regionálnej literatúre. Fond regionálnej literatúry bol
obohatený o 47 knižničných jednotiek 39 titulov. Časť regionálneho fondu slúži len na prezenčné štúdium.
Duplikáty a multiplikáty sa požičiavajú aj absenčne s výpožičnou lehotou obmedzenou na 7 dní.
Kultúrno-vzdelávacie podujatia na úseku bibliografie boli zamerané na informatickú výchovu
stredoškolákov a vysokoškolákov, pre žiakov základných škôl sa kultúrno-vzdelávacie podujatia orientovali
na regionálnu tematiku – ľudové zvyky, osobnosti, literatúru, kultúrne pamiatky a pod.
1.

REŠERŠNÁ ČINNOSŤ

Rešeršné služby sa poskytovali na objednávku používateľov knižničných služieb. Pri vypracovaní rešerší sa
používali všetky dostupné interné i externé informačné zdroje. Spolu bolo vypracovaných 46 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 2014. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianska knižnica, 2014. 32 s. + 9 príl.
Plán činnosti na rok 2015. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianska knižnica, 2014. 9 s.
Robo Kačanek - Artbrut. Stará Ľubovňa : Ľubovnianska knižnica, 2015, 4 s. – informačno-bibliografický leták
Informačný leták. Stará Ľubovňa : Ľubovnianska knižnica, 2014, 4 s. – informačný leták
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Ponuka stálych podujatí na školský rok 2015/2016. Stará Ľubovňa : Ľubovnianska knižnica, 2014, 4 s. –
informačný leták
3.

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ

Články v tlačených periodikách
(fs): Šesť dní ku slobode. In: Naše noviny. Roč. II, č. 4 (26.2.2015), s. 4
(eh): Odmenou beseda s Valentínom Šefčíkom. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XXXX, č. 9 (3. marec 2015), s. 4
(fs): Aj malé zmeny môžu priniesť veľký efekt. In: Naše noviny. Roč. II, č. 5 (12. 3.2015), s. 3
Kráľ čitateľov. In: Podtatranský kuriér. Roč. V, č. 12 (18. 3.2015), s. 6
Československé hudobné vzťahy. In: Podtatranský kuriér. Roč. V, č. 12 (18. 3.2015), s. 6
(vfz): Týždeň slovenských knižníc. In: Podtatranský kuriér. Roč. V, č. 13 (25. 3.2015), s. 4
(V.F.): Týždeň slovenských knižníc – zaujímavé akcie. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XXXX, č. 12 (24. marec
2015) s. 5
(mv): Čitatelia majú svoju novú kráľovnú. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XXXX, č. 13 (31. marec 2015), s. 3
Rindoš, Peter: Originálne postavičky ako Spejbl i Hurvínek priviezli do Ľubovne : českí manželia pripomínajú
nielen deťom hry s bábkami. In: Ľubovniansky korzár, Roč. IV, č. 13 (30. 3.2015), s. 4
(mv): Čítanie redukuje stres, zväčšuje slovnú zásobu a je i sexy. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XXXX, č. 13
(31. marec 2015), s. 3
(rin): V knižnici spoznali kráľovnú čitateľov. In: Ľubovniansky korzár, Roč. IV, č. 14 (7. 4.2015), s. 4
(mv): Návrat marionet z rôzneho obdobia. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XXXX, č. 14 (8. apríl 2015), s. 3
(mv): Pohne niekto s Družbou? : nájomcovia sú nespokojní. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XXXX, č. 16 (21.
apríl 2015), s. 2
(dj): Výnimočné knihy, výnimoční autori. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XXXX, č. 17 (28. apríl 2015), s. 3
(eh): Deti so spisovateľkou i ilustrátorkou v knižnici. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XXXX, č. 21 (26. máj
2015), s. 3
(fs): Rozprávkový svet. In: Naše noviny. Roč. II, č. 10 (28.5.2015), s. 6
(eh): Finále Stonožkového čítania. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XXXX, č. 24 (16. jún 2015), s. 3
Čítajme si. In: Podtatranský kuriér. Roč. V, č. 25 (17. 6.2015), s. 4
Oláhová, Edita: V knižnici o vojne i o mieri. In: Bojovník. Roč. LX, č. 14 (9. 7.2015), s. 5
(br): Prázdniny bez nudy, aj s knižnicou. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XXXX, č. 33 (2. september 2015), s. 3
(fs): Osamelé večery. In: Naše noviny. Roč. II, č. 19 (1.10.2015), s. 12
(eh): Ani v lete knihy neodložili. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XXXX, č. 39 (13. október 2015), s. 3
Rindoš, Peter: Pred tečúcou vodou v knižnici chráni aj igelit : v Ľubovni majú problém s deravou strechou.
In: Noviny Spiša. Roč. 1, č. 24 (20.10.-26.10.2015) s. 5
(fs): Dni českej kultúry. In: Naše noviny. Roč. II, č. 21 (29.10.2015) s. 4
(eh): Nový bibliobox na terase OD Družba. In: Ľubovnianske noviny. Roč. XXXX, č. 42 (3. november 2015), s.
3
4.

PREZENTÁCIA KNIŽNICE V INÝCH MÉDIÁCH
1. Deti čítajú rady – odvysielané 3.3.2015
https://www.youtube.com/watch?v=RGM8Lf7hLs0
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2. Živá pozvánka – odvysielané 13.3.2015 - Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=klCFhZDa7BI
3. Kráľ čitateľov – odvysielané 30.3.2015
https://www.youtube.com/watch?v=cB_kryTRLdA
4. Mami, kúp mi psa! – odvysielané 12.5.2015
https://www.youtube.com/watch?v=Awf1769zVXg
5. Kresby sú dôležité – odvysielané 25. 5.2015
https://www.youtube.com/watch?v=cB_kryTRLdA
6. Finále súťaže – odvysielané 15.6.2015 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=Qr_isF-pQac&feature=youtu.be
7. Ako prázdninujú? - odvysielané 23. 8.2015 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=FjTm2H3lWRo
8. Udalosti v skratke – odvysielané 13.6.2015 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť
https://www.youtube.com/watch?v=7JhxhRdtEKM
METODICKÁ ČINNOSŤ
Ľubovnianska knižnica sledovala činnosť a stav verejných knižníc v regióne e-mailovým, osobným
alebo telefonickým kontaktom s knihovníkmi a zriaďovateľmi 1 regionálnej, 1 mestskej knižnice a 36
obecných knižníc (pričom 14 bolo stagnujúcich). Metodik Ľubovnianskej knižnice asistoval knihovníkom
obecných knižníc pri nákupe nových kníh, vypracovaní projektov a žiadostí o grant, vykonávaní sťahovaní
a reorganizácii knižnice apri vypracovávaní ročných výkazov o činnosti knižnice. Boli zodpovedané otázky
týkajúce sa knihovníckych činností a základnej knižničnej agendy. Deväť metodicko-inštruktážnych návštev
bolorealizovaných na požiadanie knihovníkov a ich zriaďovateľov v obecných knižniciach v Plavnici (2),
Hromoši (1), Jarabine (4), Podolínci (1) a Kolačkove (1).
Prostredníctvom dokumentačno-rozborovej činnosti sme zabezpečili štatistické výkazníctvo obecných
knižníc okresu. Spracovala sa štatistika 24 knižníc(iba fungujúcich)v tabuľkovom editore Excel pre interné
potreby, potreby oddelenia metodiky KPOH v Prešove a Štatistického úradu SR. Pre potreby MK SR boli
verifikované elektronické formuláre Ročných výkazov o činnosti knižníc regiónu za rok 2014 a odoslané do
databázy SNK v Martine. Tieto podklady slúžili aj na spracovanie sumárnych ukazovateľov knižníc okresu
Stará Ľubovňa.
Usmernením zriaďovateľov a pracovníkov knižníc pri vypracovaní projektov pre získanie grantov z MK SR
sedem obecnýchknižníc získalo v programe Akvizícia knižníc 5 250 € a jedna v programe Knižnice
a knižničná činnosť 950 € na obnovu počítačového vybavenia.
Pozornosť vnútroknižničnej metodiky bola upriamená na zlepšenie firemnej kultúry, ktoré spočívalo
v usporiadaní a estetizácii pracovného prostredia (nové regále, paravány, multifunkčné kreslá, koberce,
rokovacie stoličky....) a v zdokonaľovaní komunikačných nástrojov Ľubovnianskej knižnice s verejnosťou
(propagačné panely v priestoroch terasy obchodného centra Družba, ktorej súčasťou je Bibliobox, klipové
informačné panely za výpožičným pultom).
Tak ako po minulé roky smedohľadalina aktualizáciu interných dokumentov, propagáciu knižničných
podujatí a na aktualizáciu webovej stránky a propagáciu knižnice na sociálne sieti. Sledovali sme nové
trendy v knihovníctve a vytvárali podmienkyna začlenenie súčasných knižničných trendov do praxe ako v
regionálnej tak aj v obecných knižniciach regiónu.
ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA
Všetky základné (výpožičky) i odborné (katalogizácia, bibliografia) knihovnícke činnosti boli v roku 2015
vykonávané v KIS Virtua. Vďaka projektu KIS3G pracovníci aj používatelia knižnice mohli rýchlo a efektívne
využívať informácie o knižničných fondoch zúčastnených knižníc.
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Návštevnosť webovej stránky
Unikátne návštevy

Mesiac

Počet návštev

Počet navštívených stránok

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

január

1104

1106

1310

1838

2235

2372

6583

13726

13136

február

895

1058

1300

1475

1942

2294

6643

13312

12424

marec

1264

1183

1522

2162

2347

2505

14284

19218

23560

apríl

1026

1006

1144

1823

1798

1797

12104

17086

19312

máj

843

1001

1134

1463

1672

1649

10168

13327

9322

jún

787

868

963

1351

1551

1588

9924

10106

8856

júl

693

817

863

1211

1594

1427

7238

10286

10196

august

716

712

924

1160

1230

1478

7704

6864

10820

september

845

889

983

1355

1585

1559

9046

9927

13395

október

1206

1285

1351

1956

1962

2049

16218

12524

11747

november

1113

1364

1297

1762

1912

2082

12044

12969

11282

december

1096

1434

1177

2291

2019

1886

12450

10468

18560

celkom

11588

12723

13968

19847

21847

22686

124406

149813

162610

Návštevníci on-line služieb 34 911
internet

Web (návštevy)

facebook

referenč. služby

50 145

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

Katalóg (vstupy)
2015
2014
2013
2012
2011

V OPAC katalógu, prístupnom na adrese https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=sllk, sme v roku
2015 zaznamenali 50 145 vstupov (denný priemer 137,38). Prostredníctvom on-line katalógu knižnice môžu
neregistrovaní používatelia vyhľadávať informácie o knižničnom fonde a registrovaným používateľom po
prihlásení systém umožňuje prolongáciu výpožičiek a rezervácie vypožičaných dokumentov.
Webová stránka Ľubovnianskej knižnice bola prístupná http://www.kniznicasl.sk. Bola navštívená 22 686krát (denný priemer 62,153), celkom bolo navštívených 162 610 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 31.12.2015 mala 1000 fanúšikov.
Pevné pripojenie do internetu prostredníctvom opticko-metalickej infraštruktúry (optic) poskytovala v roku
2015 Ľubovnianskej knižnici Prvá internetová spoločnosť, s r.o., Stará Ľubovňa.
Prístup k internetu v Ľubovnianskej knižnici využilo 483 používateľov ( o 1 163 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@slnet.sk, bibliografia@slnet.sk,
detske@slnet.sk,
kniznica@slnet.sk,
komunikacia@slnet.sk,
metodika@slnet.sk,
mvs@slnet.sk,
siposova@slnet.sk,
sekretariat@kniznicalubovna-sl.vucpo.sk,
ekonom@kniznicalubovna-sl.vucpo.sk,
riaditel@kniznicalubovna-sl.vucpo.sk.
Knižnica má k dispozícii 24 počítačových pracovných staníc (bez serverov ), z ktorých slúžia:




1 PC pre verejnosť,
8 terminálov – pre verejnosť,
1 PC pre nevidiacich a slabozrakých používateľov,
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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 2015 v Ľubovnianskej knižnici pracovalo 12,36 pracovníkov (prepočítaný stav), z toho 8,36
pracovníkov vykonávajúcich knihovnícke činnosti (bez riaditeľa). Priemerný vek pracovníkov bol v roku 2015
47,71 roka, priemerná mzda pracovníka 644,98 €.
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

8,58
1,5
1,17
3,00
3,49
5,57
2,29
1,53

V roku 2015 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
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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 31.12.2015
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
- z toho: odm. podľa tab. Osobitná stupnica platových taríf
odm. podľa tab. základnej stupnice
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný
- z toho: odm. podľa tab. Osobitná stupnica platových taríf
odm. podľa tab. základnej stupnice
Mzdové náklady
Priemerná mzda na priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný

Rozpočet
14,00
11,00
3,00
14,00
11,47
2,53
95 664,00

Skutočnosť
13,35
10,35
3,00
12,36
9,86
2,50
95663,97
644,98

Na základe priznania postavenia chráneného pracoviska Úradom práce, sociálnych vecí s rodiny Stará
Ľubovňa č.z.:2014/126173 zo dňa 09.10.2015 nám boli priznane 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 01.01.2014 do 30.06.2015 sme prijali do pracovného pomeru z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,
Stará Ľubovňa zamestnankyňu Bc. Máriu Repkovú na základe DOHODY č. 8/XX/2013/§54 o poskytnutí
finančného príspevku v rámci projektu č. XX“Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve“ podľa
§ 54 zákona č. 5/2014 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov namiesto pracovníčky, ktorá odišla na materskú dovolenku.
Od 01.02.2014 na dobu neurčitú sme prijali do pracovného pomeru z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,
Stará Ľubovňa zamestnankyňu Alžbetu Pristášovú na základe DOHODY č. 4/ §50/NS/ 2014 o poskytnutí
finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie /minimálne
na obdobie od 01.02.2014 do 01.02.2017/ podľa § 50 zákona č. 5/2014 Z.z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov namiesto pracovníčky / upratovačky
/, ktorá odišla do starobného dôchodku.
Od 15.04.2015 do 30.09.2015 sme prijali do pracovného pomeru z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,
Stará Ľubovňa zamestnankyňu Gabrielu Sekerákovú na základe DOHODY č. 35/2015/§54-VZ o poskytnutí
finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo
vymedzených oblastiach verejného zamestnávania 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 „Podpora zamestnávania UoZ“.
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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 2015 bolo v knižnici v pracovnom pomere 15 zamestnancov /fyzické osoby/:
1 zamestnanec – riaditeľka organizácie
1 zamestnanec- Metodika, propagácia a vzťahy s verejnosťou
9 zamestnancov na útvare knihovníckych činností
2 zamestnanci na útvare ekonomicko – technickom
2 zamestnankyne – materská dovolenka
Okrem zamestnancov v pracovnom pomere od 01.11.2014 do 30.04.2015 sme prijali do pracovného
pomeru slečnu Patríciu Pristášovú na základe DOHODY č. 91/§ 52a/2014/ŠR a od 01.06.2015 do 30.11.2015
sme prijali do pracovného pomeru slečnu Mgr. Moniku Vidovú na základe DOHODY č.15/38/52 a/116 na
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.
V našej organizácii v plnej miere využívame možnosti podávania projektov na obsadenie pracovných miest,
na ktorých nemusia pracovať odborní pracovníci, ale aj ľudia bez odborného vzdelania. Vďaka projektom
podávaným na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, a schváleným vďaka veľkému úsiliu a
dobrej spolupráci riaditeľky organizácie s vedením a pracovníkmi Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v
Starej Ľubovni ,si na jednej strane o niečo málo vylepšujeme rozpočet organizácie, ale na strane druhej,
spracovávanie agendy pre úrad práce je veľmi zložité a prácne. Pracovníčkam povereným spracovávaním
spomínanej agendy to zaberá veľa času a energie, čo určite nie je v priamej úmere s konečným finančným
výstupom. V roku 2015 sme získali 11 830,45 €. Táto spolupráca je už dlhodobá .
V predchádzajúcich rokoch sme na základe schválených projektov získali tieto finančné prostriedky:
rok 2007

2 058,79 €

rok 2008

3 073,19 €

rok 2009

14 433,40 €

rok 2010

13 899,61 €

rok 2011

7 643,12 €

rok 2012

9 670,70 €

rok 2013

7 931,85 €

rok 2014

13 603,63 €

Knižnica má uzatvorené tieto MANDÁTNE ZMLUVY :
- na zabezpečenie agendy civilnej ochrany a krízového riadenia vo výške 13,28 € mesačne,
- na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške 13,28 € mesačne,
- na zabezpečenie požiarnej ochrany vo výške 12,00 € mesačne.
Okrem toho má 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
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni mala na rok 2015 pôvodne schválený rozpočet príjmov a výdavkov
vo výške 175 242,00 €, z toho transfery Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) vo výške 168
242,00 €, vlastné príjmy 7 000,00 €.
Kapitálový transfer na rok 2015 nám bol pridelený vo výške 4 500,00 € a to na nákup BIBLIOBOXU – komfort
pre používateľa knižnice.
ÚPRAVY VÝŠKY ROZPOČTU ÚPSK
K 31.12. 2015 došlo k týmto úpravám príjmov a výdavkov na základe rozpočtového opatrenia ÚPSK.
-

-

-

-

-

rozpočtovým opatrením číslo 626/02/K/2015 o + 300,00 € účelovo určené na „záštitu nad podujatím
REGIONALIÁDA“. Tieto finančné prostriedky boli čerpané v plnej výške.
rozpočtovým opatrením číslo 1046/4/K/2015 o + 4 500,00 € , na základe zmluvy o poskytnutí
dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR číslo: MK-PV/2015/2.1 ktorej predmetom je poskytnutie
kapitálových dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt „BIBLIOBOX – komfort pre používateľov
knižnice/zakúpenie biblioboxu“. Kapitálové finančné prostriedky boli použité v plnej výške.
rozpočtovým opatrením číslo 115/13/K/2015 o + 1 000,00 € na základe zmluvy o poskytnutí dotácie
z rozpočtu Ministerstva kultúry SR číslo: MK-PV/2015/4.5.6 ktorej predmetom je poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu na projekt „Stonožkové čítanie / realizácia podujatia Stonožkové čítanie – 6.
ročník . Tieto finančné prostriedky boli k 30.09.2015 čerpané vo výške 769,20 €, Nevyčerpaná
finančná čiastka vo výške 230,80 € bola dňa 23.09.2015 odvedená na bankový účet číslo SK46 8180
0000 0070 0051 9226.
rozpočtovým opatrením číslo 1376//20/K/2015 vo výške + 7 000,00 € na základe zmluvy
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR číslo: MK-PV/2015/2.5 na „ Knihy pre
vzdelanie a oddych/Nákup knižničného fondu“. Účelovo určené finančné prostriedky boli
k 31.12.2015 použité na nákup knižničného fondu v plnej výške,
rozpočtovým opatrením číslo 229/32/K/2015 o + 9 735,00 € účelovo určené na hmotnú
zainteresovanosť zamestnancov organizácie. Účelovo určené finančné prostriedky boli k 31.12.2015
použité na nákup knižničného fondu v plnej výške,
rozpočtovým opatrením číslo 2588/33/K/2015 o + 820,00 € na základe zmluvy o poskytnutí dotácie
z rozpočtu Ministerstva kultúry SR číslo: MK-PV/2015/8.2, ktorej predmetom je poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kultúrnych poukazov. Tieto finančné prostriedky boli čerpané
v plnej výške,

VLASTNÉ ROZPOČTOVÉ PRESUNY
K 31.12.2015 bol upravený rozpočet vlastných príjmov/ zdroj 46/ o + 1 600,00 € a to v položke 222 003 –
Pokuty a penále za porušenie predpisov , o + 1 725,00 € a to v položke 292012, o + 1 937,00 € v položke
312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu / zdroj 13T1/, o + 342,00 € v položke
312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu / zdroj 13T2/, o + 8 021,00 € v položke
312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu / zdroj 11T1/, o +1 415,00 € v položke
312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu / zdroj 11T2/ a o + 116,00 € 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 2014 vo
výške 10 201,00 €.
UPRAVENÝ ROZPOČET
Na základe vykonaného rozpočtového opatrenia má Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni v upravenom
rozpočte príjmy vo výške 222 572,00 €, z toho:
-

vlastné príjmy 8 943,00 € – zdroj 46
bežné transfery vo výške 187 097,00 €
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v tom :

178 277,00 € - zdroj 41
8 820,00 € - zdroj 111

-

transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu vo výške 11 831,00 €
v tom:
1 937,00 € - zdroj 13T1
342,00 € - zdroj 13T2
8 021,00 € - zdroj 11T1
1 415,00 € - zdroj 11T2
116,00 € - zdroj 111

- zostatok finančných prostriedkov z roku 2014 vo výške 10 201,00 €.
Kapitálový transfer – 4 500,00 € zdroj 111
Výdavky v upravenom rozpočte na rok 2015 boli rozpočtované vo výške 222 572,00 € aj s finančnými
prostriedkami zostatku za rok 2014.
2.

PLNENIE PRÍJMOV

Príjmy z rozpočtu PSK

Pôvodný rozpočet Úprava
(v €)
+/ - (v €)

Bežné transfery
/zdroj 41/

168 242,00

/zdroj 111/

Kapitálové transfery

-

Upravený rozpočet
k 31.12.2015(v €)

Skutočnosť
k 31.12.2015 (v €)

+9 735,00

178 277,00

178 277,00

+ 1000,00

1 000,00

1 000,00

+ 7 000,00

7 000,00

7 000,00

+ 1 000,00

1 000,00

820,00

+ 4 500,00

4 500,00

4 500,00

+ 300,00

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

Upravený rozpočet
k 31.12.2015 (v €)

Skutočnosť
k 31.12.2015
(v €)

1 600,00

2 163,15

5 618,00

5 658,80

1 725,00

1 725,93

178 277,00

178 277,00

8 021,00

8 020,66

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
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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

1 415,00

1 415,44

- 312001 – tuzemské bežné transfery v rámci verejnej
správy zo ŠR – Úrad práce soc. vecí a rodiny , príspevok na
chránené pracovisko
Zdroje
z predchádzajúcich
rokov
–z prostriedkov
Európskeho soc. Fondu / spolufinancovanie zo ŠR, 2.
programové obdobie – zdroj 13T2
- 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

1 937,00

1 936,60

342,00

341,76

- 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

116,00

115,99

8 590,00

8 589,20

207 641,00

208 244,53

4 500,00

4 500,00

212 141,00

212 944,53

10 201,00

10 201,19

222 342,00

222 945,72

Zdroje
z predchádzajúcich
rokov
–z prostriedkov
Európskeho soc. fondu / prostriedky EÚ/, 2. programové
obdobie – zdroj 13T1

- 312008 - tuzemské bežné transfery v rámci
správy z rozpočtu VÚC
Spolu

verejnej

Transfery v rámci verejnej správy – zdroj 111
322006 –z rozpočtu vyššieho územného celku
Spolu
Zostatok finančných prostriedkov predchádzajúceho roku
Celkom
K 31.12.2015 organizácia plnila rozpočet
organizácie.

príjmov vo výške 100,29%, 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 135,19 %.
V podpoložke 223001 - poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb sú účtované poplatky za
knižničné služby (zápisné, MVS, kopírovanie, rešerše, rezervovanie knižničných dokumentov a poplatky za
používanie internetu ). Plnenie rozpočtu príjmov tejto položky je vo výške 100,71 %.
Plnenie ostatných položiek je v súlade s upraveným rozpočtom organizácie.
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3.

ČERPANIE VÝDAVKOV

BEŽNÉ VÝDAVKY
610 Výdavky a mzdy
Položka 610 k 31.12. 2015 bola čerpaná vo výške 95 663,97 €.
Mzdové výdavky v €

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

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

Rozpočet upravený k 31.12. 2015
Z toho podľa zdroja
Celkom
111
41
11T1
11T2
13T1
13T2
95664,00
85774,00
6816,00
1203,00
1590,00
281,00
76283,00
66393,00
6816,00
1203,00
1590,00
281,00
6474,00
6474,00

2377,00

2377,00

10530,00

10530,00

Skutočnosť k 31.12.2015
Z toho podľa zdroja
Celkom
111
41
11T1
11T2
13T1
13T2
95663,97
85774,69
6816,28
1202,88
1589,59
280,53
76282,56
66393,28
6816,28
1202,88
1589,59
280,53
6474,05
6474,05
2377,36

2377,36

10530,00

10530,00

620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a na DDP v €
Rozpočet – upravený k 31.12.2015
Z toho podľa zdroja
Celkom
46
41
11T1
11T2
13T1
13T2
111
620 spolu
34736,00
275,00 32825,00 1067,00 188,00
324,00
57,00
621
8271,00
254,00 7664,00
245,00
43,00
55,00
10,00
623
933,00
933,00
625
23243,00
21,00 21939,00
822,00 145,00
269,00
47,00
627
1652,00
1652,00
629
637,00
637,00
Skutočnosť k 31.12.2015
Z toho podľa zdroja
Celkom
46
41
11T1
11T2
13T1
13T2
111
620 spolu
34733,44
273,53 32824,45 1066,24 188,18
323,89
57,15
621
8270,60
253,27 7664,17
244,98
43,23
55,21
9,74
623
933,19
933,19
625
23240,98
20,26 21938,42
821,26 144,95
268,68
47,41
627
1652,00
1652,00
629
636,67
636,67
630 Výdavky na tovary a služby
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631 spolu
Z toho:
631001
631002

Cestovné náhrady vo výške

Upravený rozpočet
k 31.12.2015
650,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
437,08

Cestovné náhrady – tuzemské
Cestovné náhrady- zahraničné

650,00

437,08

K 31.12.2015 sa uskutočnilo 22 tuzemských pracovných ciest to:
-

1x
2x
9x
4x
1x
4x
1x

vyúčtovanie projektu
metodické návštevy
seminár
nákup kníh
porada riaditeľov
Bibliotéka 2015
ostatné
Energia, voda a komunikácie boli čerpané vo Upravený rozpočet
632
výške
k 31.12.2015
632 spolu
21088,00
Z toho:
632001
Energia
14304,00
632002
Vodné, stočné
232,00
632003
Poštovné a telekomunikačné služby
2919,00
632004
Komunikačná infraštruktúra
3633,00

Skutočnosť
k 31.12.2015
19992,38
14181,22
232,44
2333,32
3245,40

V položke 632 je najvýraznejšia spotreba tepla a elektrickej energie.
Každým rokom sa zvyšujú ceny za energie napriek tomu, že vedenie knižnice zaviedlo úsporné opatrenia.
Možnosť regulácie tepelnej energie a jej hospodárneho využívania sa odrazila pri jej konečnom vyúčtovaní
za rok 2011 v podobe preplatku vo výške 425,75 €.
Ľubovnianska knižnica sa nachádza v prenajatých priestoroch Mesta Stará Ľubovňa a aj keď nemusíme
platiť nájomné, ktoré sa vypláca mestu formou kompenzácie za predaj PROVINČNÉHO DOMU v Starej
Ľubovni, platíme za všetky poskytované služby a energie. V roku 2012 sme mali nedoplatok za tepelnú
energiu vo výške 1 373,73 € a za rok 2013 vo výške 869,15 €, čo do značnej miery negatívne ovplyvnilo aj
hospodársky výsledok našej organizácie. Zvýšenie poplatkov za tepelnú energiu je spôsobené hlavne tým,
že z budovy mesta odchádzajú pomerne solventní podnikatelia a priestory po nich zostávajú prázdne, a
poplatky za poskytované spoločné služby zostávajú a rozpočítavajú sa na podnikateľské subjekty
a organizácie, ktoré v budove naďalej sídlia.
Únikom tepla by sa dalo zabrániť zateplením budovy a výmenou okien, ale nakoľko budova v ktorej sídlime
nie je naša nebude to bez realizácie uvedených aktivít Mestským úradom v Starej Ľubovni možné.
Za rok 2014 sme mali preplatok za tepelnú energiu vo výške 1 382,62 €a to hlavne z dôvodu, že boli
priaznivejšie poveternostné podmienky v zimnom období.
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 €.
Celkové výdavky na energiu činia 14 181,22 € z toho:
-

elektrická energia
teplo

3 026,14 €
- 11 155,08 €
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633

Materiál bol čerpaný vo výške

633 spolu
Z toho:
633001
633002
633003
633004
633006
633007
633009
633010
633011
633013
633016

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

Upravený rozpočet
Skutočnosť
k 31.12.2015
k 31.12.2015
41753,00
36943,91
12646,00
3995,00
56,00
1115,00
5390,00

10046,33
3495,50
55,02
1071,02
5338,57

17536,00
184,00
50,00
751,00
30,00

15978,55
183,15
25,12
750,65

V podpoložke 633001 -Interiérové vybavenie, ktorého celkové čerpanie je vo výške 10 046,33 € boli
výdavky na nákup dvierok na skrinky do výpožičných priestorov, odkladacích stolíkov , zrkadla, regálov na
knihy jednostranný a obojstranný, vstavanej skrine, kresla Q6 červenej farby na detské oddelenie,
televízora LG 49´LF 510, sedacích vakov a kancelárskej stoličky KA-N157BK, stoličiek Spider čierno - červená
farba, dvier ND 1 Buk, žalúzií na detské oddelenie a oprava starých žalúzií, kobercov ART 20778/110 rozmer
160x230cm a kuchynskej linky Block kamila VII. 210+60dig. Korpus.
V podpoložke 633002 -Výpočtová technika , ktorého celkové čerpanie je vo výške 3 495,50€ boli výdavky
na nákup 1 ks farebnej laserovej tlačiarne Canon i-Sensys LBP7210Cdn vo výške 288,00 , 1 ks
PCFujitsuEsorimo P420 i3 3,6GG 500G W7/8, Windows 8prof/Windows 7prof DOVN a monitor LCD vo výške
692,00 €, 1 ks PCFujitsu EsH81, i3 -4160, RAM4GB1600, HDD, Windows 7prof. 32/64 bit + Win 8.1prof 64
bit vo výške 522,00 €, 1 ks záložného zdroja APC Back-UPS CS 500VA, USB,APC Smart-UPS 1000VALCD
230,tlačiarne MultiFP HP LaserJet Pro M225dn A4 vo výške 848,00 €, 2 ks počítača FUJITSU PC Esprimo
P420 - i3-4170@3.7GHz, H81, 4GB1600, 500GB, DVDRW, DVI, 4xUSB, 2xUSB 3.0, W7PR+W10PR 280W vo
výške 1 088,00 € a 1 ks čítačky CipherLab A1000 CCD citacka, USB-HID, Cierna vo výške 57,50 €.
V podpoložke 633006 - Všeobecný materiál, ktorého celkové čerpanie je vo výške 5 338,57 € boli
výdavky hlavne na nákup kancelárskych potrieb /aj pre zamestnancov dobrovoľníckej služby/, čistiacich
prostriedkov, xerox papiera, farebného papiera, nákup kytíc a gravírovaných pohárov - kult. akcia
Regionaliáda, nákup cien na slávnostné vyhodnotenie súťaže – Regionaliáda, nákup náplne do farebnej
laserovej tlačiarne Canon i-Sensys LBP7210Cdn, nákup kancelárskych potrieb - akcia Stonožkové čítanie,
nákup toneru, nákup batérie do UPS, nákup rohože, nákup podložky pod stoličku, nákup rezačky IDEAL
1134 páková, nákup koliesok na regále, nákup propagačno-informačný panel, nákup CLIP rámy, a iné
drobné nákupy.
V podpoložke - 633009 Knihy, časopisy, noviny bolo čerpanie v celkovej výške 15 978,55€.
V podpoložke - 633010 Pracovné odevy, bolo čerpanie v celkovej výške 183,15 € a to na nákup
pracovných plášťov a froté uterákov pre pracovníkov dobrovoľníckej služby.
V podpoložke - 633011 Potraviny, ktorého celkové čerpanie bolo vo výške 25,12 € a to na
cukroviniek pre prvákov, nákup občerst. na podujatiaa iné drobné nákupy na kultúrne akcie.

nákup

V podpoložke 633013 - Nehmotný majetok, ktorého čerpanie bolo vo výške 750,65 € a to na nákup
drobného nehmotného majetkuAVG Internet SecurityBusinessEditionEDU, 20 lic/24 mes./LN Email aAVG
PCTune5 lic. /24 mes./ Nová licencia vo výške 491,45 a nákup programu OfficeStd 2016 SNGL MVL vo výške
259,20 €.
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635

Rutinná a štandardná údržba vo výške

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

Upravený
Skutočnosť
rozpočet
k 31.12.2015
k 31.12.2015
7928,00
7031,84

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

100,00
377,00
1720,00

100,00
176,51
1384,45

93,00
3934,00
1705,00

92,50
3933,38
1345,00

Výdavky na 635004 - Rutinnú a štandardnú údržbu prev. strojov vo výške 176,51€ boli vynaložené na
kontrolu hasiacich prístrojov vo výške 19,80 €, opravu kopírovacieho stroja SHARP AR- 5520N vo výške
20,94 €, a opravu kopírovacieho stroja SHARP AR5520 a AR5320 vo výške 135,77 €.
Výdavky na 635002 - Rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky vo výške 1 384,45 € boli vynaložené
na servisné práce v zmysle uzatvorenej servisnej zmluvy.
Výdavky na 635009 - Rutinnú a štandardnú údržbu softvéru vo výške 3 933,38 € boli vynaložené na
úhradu:
-

1 548,56 € - Servisné práce iSPIN 01-12/2015
964,51 € - Služby iSPIN rok 2015
86,83 € - Aktualizácia Datalock Mzdy W
906,51 € - VIRTUA I. a IV. Q.2015
400,09 € - VIRTUA III. A IV. Q.2014
26,88 € - Služby RAP za modul Zverejňovanie na obdobie roku 2015

Výdavky na 635010 - Rutinnú a štandardnú údržbu komunikačnej infraštruktúry boli vo výške 1 345,00 €,
vynaložené v súlade s uzatvorenou servisnou zmluvou na servisné služby, ktoré zahŕňajú inštaláciu,
kontrolu a údržbu software a hardware, ako aj poradenské a konzultačné služby v oblasti výberu, využitia
a optimalizácie hardware a software.
Nájomné bolo čerpané vo výške

636 spolu
Z toho:
636001
636002

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

637 spolu
Z toho:
637001
637002
637003

Školenia, kurzy, semináre a porady
Konkurzy a súťaže
Propagácia, reklama a inzercia

Upravený
Skutočnosť
rozpočet
k 31.12.2015
k 31.12.2015
100,00
54,00

100,00

54,00

Upravený
Skutočnosť
rozpočet
k 31.12.2015
k 31.12.2015
11799,00
11587,04
10,00
920,00
959,00

5,00
720,00
958,80
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637004
637005
637011
637012
637014
637015
637016
637023
637024
637027
637030
637032
637035

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

1278,00
694,00

1277,79
693,92

20,00
5590,00
360,00
1251,00
10,00

14,65
5589,50
360,08
1251,31
9,00

484,00

484,00

223,00

222,99

V položke 637 sú najvýraznejšie výdavky na 637014 - Stravovanie pracovníkov a to vo výške 5589,50 €.
Výdavky na 637004 - Všeobecné služby boli čerpané vo výške 1 277,79 € a to hlavne na používanie
služobného motorového vozidla, vývoz a zneškodnenie odpadov na skládke, ostatné výdavky spojené
s nájmom, čistenie obrusov, tlač obrázkov na podujatie, prepravný poplatok, väzba Ľubovnianskych novín,
montáž vstavanej skrine, práce pri vynášaní starých a ukladaní nových regálov a montáž koliesok na regále
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 693,92 €.
Výdavky na 637015 - Poistné boli čerpané vo výške 360,08 € a to na komplexné poistenie majetku za
obdobie 09.01.2015-31.12.2015 a úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - sl. Vidová.
Výdavky na 637016 - Prídel do SF boli čerpané vo výške 1 251,31 €. Organizácia tvorí sociálny fond vo výške
1,50%.
Výdavky na 637027 - Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce boli čerpané vo výške 484,00 € a to
hlavne na kultúrne akcie v rámci projektov MK SR Stonožkové čítanie a na upratovanie knižničných
priestorov počas PN upratovačky.
Ostatné výdavky sú čerpané v minimálnej výške.
640 Bežné transfery
Bežné transfery boli čerpané vo výške

642 spolu
Z toho:
642006
642012
642013
642015

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

Upravený
Skutočnosť
rozpočet
k 31.12.2015
k 31.12.2015
4093,00
4093,84
130,00

130,00

2532,00
1431,00

2532,76
1431,08

V položke 642013–Odchodné bolo čerpané vo výške 2 532,76 € a to na vyplatenie odchodného
zamestnankyni úseku knižnično-informačných fondov , ktorá odišla od 01.03.2015 do starobného
dôchodku.
CELKOVÉ ZHODNOTENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV – VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Výnosy organizácie k 31.12.2015 činia
z toho:
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov

213 381,74
200 861,57
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v tom:
691
693
694
695
697
vlastné výnosy
v tom:
602
604
648
652
662
663
668

Výnosy z bežných transferov VÚC
Výnosy samosprávy z bežných transferov
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov
od Európskych spoločenstiev
Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy

178 277,00
20 419,65
264,92

1 900,00
12 520,17

Tržby z predaja služieb
Tržby za predaný tovar
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie zákonných rezerv
Úroky
Kurzové zisky
Ostatné finančné výnosy

5 429,55
3 775,02
3 315,60

Náklady organizácie k 31.12.2015 činia
z toho
501
Spotreba materiálu
502
Spotreba energie
504
Predaný tovar
511
Opravy a udržiavanie
512
Cestovné
513
Náklady na reprezentáciu
518
Ostatné služby
521
Mzdové náklady
524
Zákonné zdr.a soc. poist.
525
Ostatné soc. poistenie
527
Zákonné soc. náklady
528
Ostatné sociálne náklady
538
Ostatné dane o poplatky
548
Ostatné náklady na prevádzkovu činnosť
551
Odpisy DhaNM
563
Kurzové straty
568
Ostatné finančné náklady
552
Tvorba zakonných rezerv z prevádzkových činností
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkových činností
591
Splatná daň z príjmov

212 992,77

Zakúpený knižničný fond k 31.12.2015
z toho:
Nákup kníh
v tom:
z vlastných zdrojov / zdroj 46/
zo zdrojov ÚPSK / zdroj 41/
z daru Mesta Stará Ľubovňa

17 359,06 €

38 099,78
14 628,18
2 820,66
437,08
13 981,13
96 147,97
33 081,44
1 652,00
8 794,72
2 316,65
231,99
130,00
295,94
375,23

15 497,24
606,01
5 571,23
1 500,00
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z grantového programu MK SR
z grantového programu Protidrogového fondu
Nákup časopisov a novín
Nákup špeciálnych dokumentov

7 820,00
1 861,82

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Organizácia vykázala k 31.12.2015 vo Výkaze ziskov a strát a vo Výkaze Súvaha hospodársky výsledok vo
výške + 388,97 € a celkové vlastné imanie / riadok 116/ vo výške + 7 472,61 €.
Výnosy
213 381,74
Náklady
212 992,77
Výsledok hospodárenia + 388,97
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Rozpočtovým
opatrením číslo 1046/4/K/2015 na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu
Ministerstva kultúry SR číslo: MK-PV/2015/2.1 ktorej predmetom je poskytnutie kapitálových dotácie zo
štátneho rozpočtu na projekt „BIBLIOBOX – komfort pre používateľov knižnice/zakúpenie biblioboxu“ nám
bol dňa 11.06.2015 pridelený kapitálový transfer vo výške 4 500,00 €. Kapitálové finančné prostriedky boli
použité v plnej výške.
ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY
K 31.12.2015 nám boli poskytnuté tieto účelové finančné prostriedky.
Poskytovateľ
Úrad Prešovského
samosprávneho kraja

Účel
Záštita nad podujatím
REGIONALIÁDA

výška
v€
300,00

ekonomická
klasifikácia

zdroj
financovania

312008
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MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE
V roku 2015 sme získali tieto mimorozpočtové zdroje:
Poskytovateľ

účel

Mesto Stará Ľubovňa

Nákup kníh

Panasonic IndustrialDevices
Slovakia s.r.o., Trstená

Propagáciu vlastnej
činností

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

POHĽADÁVKY
Počiatočný stav
Bežné pohľadávky

Prírastky

Úbytky

Konečný stav

56,62
9 355,39
9 363,75
48,26
K 31.12. 2015 organizácia nemá ani žiadne dlhodobo neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti.
ZÁVÄZKY
Záväzky organizácie v €
Počiatočný stav
Prírastky
Úbytky
Konečný stav
Bežné záväzky
1 540,82
288 721,70
284 186,25

6 076,27

Organizácia eviduje k 31.12.2015 celkové záväzky vo výške 6 076,27 €.
Sú to neuhradené bežné faktúry v celkovej výške 649,44 €. Tento zistený stav neuhradených faktúr za
bežné výdavky súhlasí s účtovným zostatkom na účte 321-5 – Dodávatelia BV.
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Sú to faktúry v lehote splatnosti, ktoré boli doručené organizácii v mesiaci január 2016, ale sa týkali
hospodárenia mesiaca december 2015.
Sú to tieto faktúry:
Fa.č. DFB/15/0281

Kristián Kaleta – EL – COMP TRADE – služby výpočtového technika
12/2015
Východoslovenska energetika a.s.- elektrická energia 12/2015
T-COM, Slovak Telekom, a.s. – telefónne hovory 12/2015
Ochrana objektu

Fa.č. DFB/15/0283
Fa.č.DFB/15/0280
Zmluva č. 14

220,00 €
318,92 €
55,18 €
12,28 €

Fa.č.DFB/15/0282
Spolu

43,06 € Telefónica O2 Slovakia, a.s., - mobil 12/2015
649,44 €

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
383Výdavky budúcich období
336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia
342 Ostatné .priame dane/Daň zo závislej činnosti
372 Transfery a ostatné zúčtovania so subjektami mimo...
379 Iné záväzky/Osobné účty, DDS
SPOLU:

vo výške
vo výške
vo výške
vo výške
vo výške
Vo výške
vo výške

185,99 €
5 240,34 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,50 €
5 426,83 €

CELKOM:

6 076,27€

K 31.12.2015 organizácia nemá žiadne dlhodobo neuhradené záväzky po lehote splatnosti.
MAJETOK
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

k 31.12.2015

k 01.01.2015

77,40

Zostatková
hodnota
k 31.12.2015

Prírastky

929,05

Presuny

k 01.01.2015

k 31.12.2015

Presuny

Úbytky

Prírastky

k 01.01.2015

Položka
majetku

Úbytky

Oprávky a opravné
položky

Obstarávacia cena

Pozemky
Umelecké
diela a zbierky
Predmety z
drahých
kovov
Stavby
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

1934,31

14545,57 4 760,00 750,31

1934,31

18555,26 14525,39 218,54 750,31

1006,45 1005,26

13993,62

927,86

20,18 4561,64

Dopravné
prostriedky
Pestovateľské
celky trvalých
porastov
Základné
stádo a ťažné
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zvieratá
Drobný
dlhodobý
hmotný
majetok
Ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
hmotný
majetok
Dlhodobý
hmotný
majetok
spolu

16479,88 4 760,00 750,31

20489,57 15454,44 295,94 750,31

15000,07 1025,44

5489,5

K 31.12.2015 organizácia zakúpila dlhodobý hmotný majetok a to Bibliobox vo výške 4 760,00 €. 4500,00 €
získala formou dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na základe spracovaného projektu a 260,00 € ako
spolufinancovanie z vlastných zdrojov. Vyradila dlhodobý hmotný majetok vo výške750,31 € a to Fax
Panasonic.
Drobný hmotný a nehmotný majetok
Účet a opis položky- názov Stav
Prírastok
Úbytok
Stav
podsúvahového účtu
k 01.01.2015
K 31.12.2015
750-01 Drobný hmotný majetok
2 644,91
144,00
251,32
2537,59
I.
750-02 Drobný hmotný majetok
54187,68
15682,34
1369,70
68500,32
II.
750-03
Drobný
nehmotný
6870,72
750,65
1,00
7 620,37
majetok
750-04 Iný hmotný majetok
103,73
103,73
750-08 Knižničný fond
233707,55
17024,43
2532,00
248199,98
SPOLU:
297514,59
33601,42
4154,02
326961,99
K 31.12.2015 organizácia zakúpila Drobný hmotný majetok I. vo výške 144,00 € a to odkladacie stolíky na
kultúrne akcie a vyradila vo výške 251,32 €.
Drobný hmotný majetok II. zakúpila vo výške 15 682,34 €. K 31.12.2015 organizácia vyradila Drobný hmotný
majetok II. vo výške 1 369,70 €.
Drobný nehmotný majetok zakúpila v celkovej výške 750,65 € a to vo výške 411,16 € AVG Internet
SecurityBusinessEditionEDU, 20 lic/24 m, vo výške 80,29 € AVG PCTune5 lic. /24 mes./ Nová licencia a
program OfficeStd 2016 SNGL MVL vo výške 259,20 €. Organizácia vyradila Drobný nehmotný majetok vo
výške 1,00 €.
Knižničný fond organizácia zaradila na podsúvahový účet vo výške 17 024,43€ z toho zakúpila knižničný
fond vo výške 15 497,24 a získala darom vo výške 1 527,19 €. Vyradila vo výške 2 532,00 €.
PROJEKTY
Na rok 2015 knižnica vypracovala 8 projektov na získanie darov a grantov. Schválených bolo 7 projektov.
Jeden projekt z grantového programu MK SR – Modernizácia výpočtovej techniky nebol schválený.
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Okrem nových projektov pokračujú 3 projekty z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – zriadenie
chráneného pracoviska a 2 projekty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny –podpora zamestnávania
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie /p. Pristášová/ a dobrovoľnícka služba od 01.11.201430.04.2015.-sl. Patrícia Pristášová/
Sú to tieto projekty:
Schválené
Čerpanie
Žiadané v €
pre rok 2015 v € k 31.12.2015 v €
Mesto Stará Ľubovňa - Nové knihy do knižnice
2 500,00
1 500,00
1 500,00
Firma Panasonic IndustrialDevices
Slovakia
400,00
400,00
400,00
s.r.o., Trstená – nákup televízora
- grantový program MK SR - STONOŽKOVÉ
1 800,00
1 000,00
769,20
ČÍTANIE
- grantový program MK SR
– Akvizícia
11 000,00
7 000,00
7 000,00
knižničného fondu
-grantový program MK SR
- Modernizácia
výp.tech.
- grantový program MK SR - Bibliobox

3 530,00

0,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

- 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.Filičko/ - 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 –podpora
zamestnávania znevýhodneného uchádzača
o zamestnanie /p. Pristášová/
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny –
dobrovoľnícka
služba
od
01.06.201530.11.2015.-/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 15.04.2015-30.09.2015 /p.
Sekeráková/
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny –
dobrovoľnícka
služba
od
01.11.201430.04.2015.-/sl. Patrícia Pristášová/
SPOLU:

1 048,00

1 554,00

1 554,05

1 117,00

1 495,00

1 494,82

4 190,00

5 606,00

5 605,65

865,00

1 444,00

1 444,07

34,00

116,00

115,99

820,00

820,00

966,00

1 480,00

1 479,87

136,00

136,00

136,00

32 086,00

27 051,00

26 819,65
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MIMOROZPOČTOVÉ ÚČTY
Sociálny fond
Tvorba fondu
Počiatočný stav k 1.1.2015
Prídel 1% k 31.12..2015
Ďalší prídel 0,50 % k 31.12.2015
Zdroje celkom
Príspevok na stravu v zmysle kolektívnej zmluvy
Zostatok fondu k 31.12.2015
Darovací účet
Tvorba
Počiatočný stav k 1.1.2015
Dar Panasonic IndustrialDevices Slovakia s.r.o.
Mesto Stará Ľubovňa
Zdroje celkom
Zdroje celkom
Čerpanie
Nákup televízora TV PanasonicTx 42 A 400 €
Nákup nových kníh
Zostatok fondu k 31.12.2015

125,26 €
834,23 €
417,08 €
1 376,57 €
1 190,58 €
185,99 €

0,00 €
400,00 €
1 500,00€
1 900,00 €
1 900,00 €
400,00 €
1 500,00 €
0,00 €

ZÁVER
Záujem o knižničné služby Ľubovnianskej knižnice napriek tlaku moderných technológií je relatívne
stabilný. Knižnica stále plní sociálnu, kultúrnu a vzdelávaciu funkciu, čím si udržiava spoločensky status a
uznanie. Mladší používatelia nahrádzajú „klasické“ návštevy knižnice za on-line služby, digitálne
dokumenty, návštevy webstránok knižníc, či on-line katalógov. Mnohí si už samivypracúvajú rešerše,
spravujú svoje užívateľské kontá cez internet. Knižnice sú zapojené do sociálnych sietí, najmä facebooku, čo
je z hľadiska marketingu a propagácie knižničných aktivít veľmi účinné.
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