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Hornozemplínska  knižnica  vo  Vranove  nad  Topľou  je  príspevková  organizácia  s právnou 
subjektivitou, ktorá je napojená na rozpočtovú kapitolu Prešovského samosprávneho kraja. 
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou (ďalej len „knižnica“) plní poslanie, ktoré 
má určené zriaďovacou listinou. Jej úlohou je uspokojovať kultúrne, vzdelávacie a 
informačné potreby občanov, podporovať ich celoživotné vzdelávanie, duševný rozvoj a 
zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Je 
univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá zároveň plní aj funkciu regionálnej a mestskej 
knižnice pre mesto Vranov nad Topľou. Poskytuje komplexné knižničné, informačné a 
bibliografické služby vrátane poskytovania miestnych a regionálnych informácií a organizuje 
kultúrno-vzdelávacie podujatia pre obyvateľov celého regiónu. 
Knižnica nevlastní samostatnú budovu, je umiestnená na druhom poschodí Domu kultúry, 
ktorý je majetkom mesta. Napriek tomu, že má dobrú polohu, existuje mnoho negatív. 
Jedným z nich je chýbajúca čitáreň a študovňa, neexistujú skladové priestory. Služby sa 
poskytujú na jednom mieste, knižnica nemá pobočky. 
Za prenajaté priestory 829 m2 by knižnica mala platiť ročné nájomné vo výške 6 639 EUR. Na 
základe žiadosti knižnice mestská rada vo Vranove nad Topľou svojím uznesením zo dňa 16. 
10. 2004 schválila nájomné pre knižnicu za vtedajšiu symbolickú korunu za 1 m2. Finančné 
prostriedky za ročný nájom mestu sú premietnuté do nákupu knižničného fondu. 
Knižnično-informačné služby sú poskytované na troch oddeleniach – oddelenie pre 
dospelých, oddelenie pre deti a mládež a oddelenie špeciálnych služieb. Rozloženie 
jednotlivých oddelení neumožňuje centrálnu evidenciu používateľov, preto musia všetky 
oddelenia zabezpečovať evidenciu čitateľov a výpožičiek. Všetky dokumenty, ktoré knižnica 
poskytuje používateľom, sú vo voľnom výbere. 

mailto:hzkvt@vt.psg.sk
http://www.vthk.sk/


Organizačná štruktúra a počty zamestnancov 
Stav zamestnancov k 31. 12. 2017 je 17, z toho odborných zamestnancov vykonávajúcich 
knihovnícke profesie je 14, z toho 8 zamestnancov poskytuje služby čitateľom, (2 MD) a 4  
zamestnanci  pracujú   v oblasti   doplňovania,  spracovania  fondov  a metodiky. 
1 zamestnanec odborné knihovnícke vzdelanie (USO), 
4 zamestnanci  odborné knihovnícke (VŠ I. stupeň – Bc.),   
2 zamestnanci odborné knihovnícke (VŠ II. stupeň – Mgr.), 
1 zamestnanec so základným knihovníckym vzdelaním (rekvalifikačný kurz), 6 
zamestnancov bez knihovníckeho vzdelania,  
2 vedúci  zamestnanci – 1 riaditeľ s odborným knihovníckym vzdelaním (VŠ II. stupeň – 
Mgr.) a 1 zástupca riaditeľa, ekonóm so vzdelaním (VŠ II. stupeň – Mgr.). 
1 Samostatný ekonomický referent (ÚSO – Obchodná akadémia) 
Štruktúra vzdelanosti pracovníkov: 17 
VŠ 2. stupeň – Mgr.– 10, VŠ 1. stupeň – Bc. – 2, ÚSO – 5. V organizácii je od  01. 04. 2002 
uplatňovaná Vyhláška č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov (Vyhl. č. 
552/03 Z. z.) a NV SR č. 341/2004. 
Pracovníci knižnice boli používateľom v službách k dispozícii 51 hodín 
týždenne. 

 
GRANTY, PRÍSPEVKY, DOTÁCIE 
MK SR 

 Kultúrne poukazy /764 EUR 
 

FOND NA PODPORU UMENIA 
 Čítačka s písačkou /2 400 EUR  
 VRANOVSKÉ KNIHODNI /1 500 EUR  
 Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov /6 000 EUR 
 Hravo v knižnici /2 000 EUR 
 

ÚPSVaR spolu /5 175 EUR 
 Chránená dielňa 
 Praxou k zamestnaniu 

 
OZ KORÁLKY pri HK VT 

 Pomôžeme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo/ ...EUR 
 

MEDZINÁRODNÁ KNIŽNIČNÁ SPOLUPRÁCA 

 

V roku 2017 sa v rámci rozvoja spolupráce s knihovníkmi v ČR zúčastnila: 
 Hradec Králové 18. – 19. 04.2017 Mgr. Emília Antolíková 
 Vsetín 24. – 25. 04. 2017 Mgr. Emília Antolíková, Mgr. Daniela Molčanová



KNIŽNIČNÁ ČINNOSŤ 
 

Knižnica v číslach 
 

1  zriadený LEGO kútik 

2  novozriadené minipobočky Letná knižnica na Domaši, Knihobúdka v Zámutove 

8  úspešných projektov 

17  zamestnancov 

18  metodických návštev 

20  spoločenských hier v KMSH (Klub moderných spoločenských hier) 

30  návštevníkov ON-LINE chatu 

49  stretnutí KMSH (Klub moderných spoločenských hier) 

50  xerokópií článkov 

73  titulov poskytnutých iným knižniciam (MVS) 

95      rokov od vzniku knižnice 

95  vypracovaných rešerší 

140  spracovaných záznamov 

157    titulov periodík 

164   podujatí pre dospelých 

248                 požičaných zvukových kníh 

352   podujatí deťom do 15 rokov 

396       poskytnutých bibliografických a faktografických informácií 

459   poskytnutých informácií prostredníctvom Spýtajte sa knižnice 

516   kultúrno-výchovných podujatí 

796   vložených bibliografických záznamov 

882  nových čitateľov 

915  metodických konzultácií 

1541            detí do 15 rokov 

3 002              nových prírastkov kníh 

3 254            návštevníkov online katalógu 

4 264            zaregistrovaných používateľov 

4 352  návštevníkov webovej stránky 

15 497  návštevníkov podujatí 

22 790     Eur použitých na nákup kníh, periodík a špeciálnych dokumentov 

24 632   návštevníkov FB stránky 

26 539      výpožičiek periodík 

31 889  návštevníkov web stránky knižnice 

54 022       návštevníkov knižnice 

172 679   výpožičiek 
 



Knižnica - odborná činnosť 
 

 
P.č. 

Názov položky Skutočnosť 2016 Skutočnosť 2017 

1. Počet registrovaných používateľov 4 403 4 264 

2. Počet návštevníkov knižnice 50 705 54 022 

3. Počet výpožičiek knižnice 111 533 172 679 

4. Počet prírastkov knižnice 3 221 3 002 

5. Počet podujatí 421 516 

 
 
 
 Počet registrovaných používateľov 4 264 
Počet registrovaných používateľov bol v roku 2017 spolu  4 264, z toho 1 541 detí do 15 rokov 
a 2 723 dospelých. Z celkového počtu registrovaných používateľov bolo zaregistrovaných 882 
úplne nových čitateľov, z toho 380 detí do 15 rokov.  
 
Počet návštevníkov knižnice 54 022 
Celkový počet návštevníkov online služieb je 61 468 (online návštevníci cez KIS3G – 4 254), z 
toho návštevníkov web stránky 4 352, návštevníkov Facebooku 24 632, zodpovedaných otázok 
na FB 62, návštevníkov, ktorí zdieľali naše príspevky, je 32 392 a aktívnu službu online chat 
využilo 30 návštevníkov.    
 
Počet výpožičiek 172 679 
Z celkového počtu výpožičiek bolo 105 967 absenčných a 66 712 prezenčných.  
Celkový počet výpožičiek periodík bol 26 539. Z celkového počtu výpožičiek je 254 výpožičiek 
sprostredkovaných prostredníctvom MVS a 248 výpožičiek zvukových kníh. Zvukové knihy sa 
vykazujú aj v štatistickom výkaze o knižnici MK SR ako výpožičky audiovizuálne. K 31. 12. 2017 
bolo poskytnutých aj 15 787 faktografických a bibliografických informácií. 
 
 
Počet knižných prírastkov 3 002 knižných jednotiek 
V roku 2017 bolo v knižničnom systéme VIRTUA zaprírastkovaných 3 002 knižničných 
jednotiek. Rok 2017 začína prírastkovým číslom 0112167095 a končí prírastkovým číslom  
0112170097 (vrátane). Stav knižničného fondu k 31. 12. 2017 je 69 816 knižničných jednotiek. 
Prírastky nových kníh sa do knižničného fondu získavali kúpou, povinným výtlačkom a darmi. 
Časť prírastkov sa získava aj z grantov. Na nákup knižničného fondu bolo použitých celkom 30 
831 EUR (z toho na knihy 27 663 EUR a na časopisy 3 168 EUR). 



 
 

Špeciálne knižnično-informačné služby 
Knižnica okrem základných služieb poskytuje aj špeciálne knižnično-informačné služby.  
Sprístupňuje knižnično-informačné služby z vonkajších informačných zdrojov, teda databáz 
a knižničných fondov, ktoré sa nachádzajú aj mimo HK, všetkým vekovým skupinám podľa ich 
potrieb. V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sa  
služby poskytujú aj zrakovo postihnutým občanom, a to požičiavaním zvukových kníh. Celkom 
bolo poskytnutých 248 titulov zvukových kníh pre 33 nevidiacich a slabozrakých používateľov. 
Okrem týchto špeciálnych služieb poskytovala HK ďalšie služby používateľom, medzi ktoré 
patrí scanovanie, tlačenie elektronických dokumentov (z internetu a iných médií), kopírovanie 
dokumentov z fondu HK  a hrebeňová väzba. Službu čitáreň využilo 2200 návštevníkov. Službu 
XBOX a internet na odd. pre deti a mládež využilo 2 956 návštevníkov. O 3D tlač prejavili 
záujem základné a stredné školy, ktorým sme pripravili zaujímavú prezentáciu s praktickou 
ukážkou 3D tlače. 
 

 
 

PPOODDUUJJAATTIIAA VV HHOORRNNOOZZEEMMPPLLÍÍNNSSKKEEJJ KKNNIIŽŽNNIICCII 
 

Rok 2017 bol zaujímavý množstvom zrealizovaných kultúrno-spoločenských podujatí nielen 
v rámci mesta a regiónu, ale jeho hranice sa presunuli za región, aj za hranice Slovenska. 
Medzi tradičné, ale aj nové aktivity knižnice patrili: Šaliansky Maťko, Týždeň slovenských 
knižníc, Noc s Andersenom, Kráľ čitateľov, Deň ľudovej rozprávky, Slávnostné zápisy prvákov,  
Les ukrytý v knihe, Čítajme si – Čitateľský maratón 2017, Energetický deň v PSK, Deň PSK, 
Letné štvrtky, Celé Slovensko číta deťom, literárno-výtvarná súťaž Čítačka s písačkou 
s množstvom sprievodných podujatí a tvorivých dielní. Vranovské knihodni – cyklus stretnutí 
so zaujímavými  spisovateľmi, ilustrátormi pre rôzne vekové kategórie. Súčasťou Vranovských 
knihodní bola literárno-výtvarná súťaž Komiksiáda, alebo komiksom k čítaniu.  
Najobľúbenejšími aktivitami boli stretnutia so spisovateľmi a zaujímavými osobnosťami, 
v rámci ktorých sme pripravili besedy s  Petrom Karpinským, Gabrielou Futovou, Alžbetou 
Verešpejovou, Pavlom Kušnírom, Katarínou Mikolášovou, Vilom Kalmánom, s ilustrátorom 
Miroslavom Regitkom, Petrou Nagyovou-Džerengovou, s akademickým maliarom Jozefom 
Jackaničom, ďalej stretnutia s regionálnymi autormi, ktorí u nás prezentovali svoje nové knihy, 
ale aj prvotiny. Navštívili nás Marianna Majzlíková, Cyril Melničák a Mária Bilá. Pre deti 
a mládež MŠ, ZŠ a špecializovaných škôl bolo zrealizovaných množstvo zážitkových čítaní,  
tvorivých dielní, súťaží, popoludňajších voľno-časových aktivít na rôzne témy. Pre študentov aj 
dospelých sme zorganizovali Týždeň mozgu – Tréningy pamäti, ďalej prednášku o vzniku knihy 
od A–Z pre verejnosť s názvom Kde bolo, tam bolo, prednášku s I. Gazdom Násilie v médiách, a 
stretnutie s R. Smoterom s názvom Média – súčasní proroci?. Pre II. stupeň ZŠ a SŠ sme 
pripravili literárno-výtvarnú súťaž Komiksiáda, alebo komiksom k čítaniu. Deň zdravia bol 
názov prednášky a workshopu pre návštevníkov knižnice. Pre znevýhodnených spoluobčanov 
a seniorov sme pripravili v rámci projektu Pomôžme ľuďom s postihnutím konferenciu pod 
názvom Aby pamäť nestarla s medzinárodnou účasťou (Rajecké Teplice, Žilina). Pre našich 
seniorov sme pripravili Prehliadku prednesu poézie a prózy  či cyklus stretnutí, kde získali 
Základy počítačovej gramotnosti. Seniorom boli venované aj kurzy nemeckého jazyka Spass 
mit Deutsch fur alles.  
 

 

 

 



KLUBOVÁ ČINNOSŤ 
 

Klub priateľov internetu (KPI) 
Členmi sú čitatelia knižnice, deti a mládež. Stretávali sme sa 1x mesačne. Stretnutia Klubu 
priateľov internetu boli venované rôznym témam, napr. ktoré klávesové skratky používame, 
navrhli sme obal na svoju obľúbenú knižku alebo rozprávali o tom, či majú zvieratá právo žiť 
dôstojný život. Taktiež sme sa zoznámili s prácou na 3D tlačiarni a vytlačili zopár zaujímavých 
predmetov. Každé podujatie bolo sprevádzané výstavou kníh k aktuálnej téme. V rámci 
klubovej činnosti sme pripravili 8 stretnutí. 
 
 
Klub moderných spoločenských hier 
Klub a požičovňu moderných spoločenských hier mali čitatelia k dispozícii počas celého roka 
2017 každú stredu od 15.00 – 18.00 hod. Klub ponúkol svojim návštevníkom 20 spoločenských 
hier pod názvom Kto sa hrá, nehnevá... v spolupráci s ALBI s.r.o. Žilina. Cieľom Klubu 
moderných spoločenských hier je poskytnúť deťom, mládeži a dospelým priestor na aktívne 
trávenie voľného času a zábavu. Spoločenské hry sú ideálne pre rozvoj logického myslenia, 
stratégie a fantázie. Stimulujú oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za tvorbu a chod myšlienok 
a posilňujú pamäť. Pomáhajú pri rozvoji zručnosti, posilnení rovnováhy a prepojení osobnosti 
dieťaťa s jeho činnosťou. Hraním spoločenských hier sa deti učia, ako dodržiavať pravidlá, ako 
byť spravodlivý a ako sa vyrovnávať so stratou. Všetky spoločenské hry podporujú 
komunikačné a sociálne zručnosti. Pri hre dochádza k rozvoju kreativity a individuality, čo v 
konečnom dôsledku vedie k podpore sebavedomia. U dospelých spoločenské hry podporujú 
duševný rast, znižujú riziko depresie a pomáhajú udržať myseľ aktívnu. V roku 2017 sa 
stretnutia Klubu moderných spoločenských hier uskutočnili 49-krát s celkovým počtom 
účastníkov 513.  
  

 
BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOSŤ   
 
Odborná bibliograficko-informačná činnosť v oblasti spracovania súbežnej regionálnej 
bibliografie postupovala v rámci koncepčnej  a metodickej činnosti podľa stanoveného plánu 
práce na rok 2017, v súlade s metodikou požiadaviek a pokynov Slovenskej národnej knižnice  
v Martine a kooperatívnej spolupráce knižníc Prešovského kraja. Bibliograficko-informačnú 
činnosť knižnice zabezpečuje jedna pracovníčka oddelenia. Vo februári sa pracovníčka 
zúčastnila koordinačnej porady bibliografov Prešovského kraja v Knižnici P. O. Hviezdoslava v 
Prešove, za účasti pracovníčok zo SNK v Martine. Počas roka (v mesiacoch máj, jún, november) 
sa uskutočnili v Univerzitnej knižnici PU v Prešove pod vedením PhDr. Ľudmily Rohoňovej zo 
SNK Martin pre katalogizátorov a bibliografov 3 metodické semináre k novým pravidlám 
spracovania záznamov v RDA. Následne sa budú nové pravidlá používať od roku 2018. K 
dispozícii je nová metodika popisu vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel RDA od 
PhDr. Ľudmily Rohoňovej. Bibliografické záznamy sa vkladajú a editujú v databáze Slovenská 
knižnica – systém Virtua. Tá sa zároveň využíva na oddelení bibliografie pri spracúvaní rešerší a 
vyhľadávaní informácií o dokumentoch.  
Osobitne sa archivoval výstrižkový album o prezentácii Hornozemplínskej knižnice a obecných 
knižníc v masovokomunikačných prostriedkoch, ktorý obsahuje 133 bibliografických 
záznamov. 
V roku 2017 bola zabezpečená väzba regionálnych periodík za rok 2016 (Vranovské noviny, 
Vranovské Novinky, Vranovský hlásnik), ktoré plnia archivačnú a konzervačnú funkciu a slúžia k 
prezenčnému štúdiu.  

 
 



METODICKÁ ČINNOSŤ  
 
Oddelenie metodiky v roku 2017 zameralo pracovné aktivity na: 

 Poskytovanie metodickej, konzultačnej a poradenskej pomoci obecným knižniciam  
vranovského regiónu; 

    Spracovanie štatistického výkazu za HK za rok 2017 KULT 10-01;  
    Metodické pokyny a usmernenia pre OK (KULT 10-01);  
 Spracovanie prehľadov, rozborov a plánu činnosti; 
 Vzorové podujatie pre OK Benkovce; 
    Aktualizácia ŠJ obecných knižníc a mestskej knižnice v regióne Vranov n. T. pre SNK; 
 Účasť na porade riaditeľov a metodikov; 
 Prílohy a  projekt v rámci Grantového programu MK SR za OZ; 
    Benchmarking knižníc – vyplnenie údajov pre štatistické spracovanie; 
 Organizácia stretnutia OK v reg. VT na stretnutie s spisovateľom a lit. odborníkom P. 

Karpinským  
 Pomoc OK pri žiadostiach o granty z MK SR a FPU. 
 Obecní knihovníci na seminári s G. Futovou  pre pedagógov a knihovníkov; 
 Sumarizácia vyhodnotených projektov: Vranovské knihodni, Čítačka s písačkou,  
 Spracovanie Plánu činnosti na rok 2018; 
 Metodická pomoc pri zostavovaní podujatí  
 Spracovanie a vloženie projektov v grantovom systéme FPU/Čítačka s písačkou 

a Vranovské knihodni; 
 Zápisnice z porád a metodických návštev;   
 Zápis a spracovanie údajov do zápisníc z mesačných porád 
 Sumárny denník za HK; 

 
Regionálna metodika – sieť verejných knižníc 
 
V roku 2017 metodické oddelenie obecným knižniciam regiónu Vranov n. T. poskytovalo 
poradenskú pomoc, konzultácie a usmernenia prevažne elektronickou formou, telefonicky 
a 5x osobnou návštevou obecných knižníc. Pre zriaďovateľov a pracovníkov obecných knižníc 
boli spracovávané a zasielané metodické materiály hlavne z oblasti knižničnej legislatívy, 
povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 126/2015 Z. z. a informácie o Grantovom systéme na rok 
2017.  
Metodické usmernenia a dokumenty spracované a zaslané OK vranovského regiónu: 
Metodické usmernenie k Ročnému výkazu o knižnici za rok 2016 (KULT MK SR). 
Usmernenie týkajúce sa zmien v štatistickom vykazovaní knižníc vykazovaní.  
Grantové programy na rok 2017.  
Informácie a pozvánky o podujatiach HK. 
Plán metodických návštev. 
Plán Putovných súborov pre obecné knižnice. 
 
Počet metodických konzultácií 915 
Z toho bolo poskytnutých: 415 telefonických, 500 elektronických, 18 osobných metodických 
návštev v obecných knižniciach: Bystré, Nižný Hrušov, Hanušovce nad Topľou. 2x Osobná 
konzultácia s pracovníčkou knižnice Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, Bystré, MsK 
Hanušovce nad Topľou, zorganizovali sme vzorové podujatie spojené s Kastingom kníh pre 
mládež, pre OK Benkovce. Pre obecných knihovníkov: stretnutie s P. Karpinským. Navštívili 
sme zrekonštruované priestory v MKs mesta Hanušovce n/T. v Šóšovskom kaštieli – knižnici. 
OK Dlhé Klčovo: bola poskytnutá metodická pomoc pri vypracovaní dvoch projektov pri 
žiadostiach o granty z FPU a MK SR. Žiadosti boli podporené a pomáhali sme aj pri ich 
realizácii, nielen konzultáciami, ale aj ich realizáciou.  



 
 

FINANČNÝ ROZPOČET 2017 
 

 
PRÍJMY SPOLU 287 519 

z toho bežný transfér 257 044 

 vlastné výnosy a tržby 12 636 

                         granty (FPU+UPSVaR) 17 839 

VÝDAVKY SPOLU 284 685 

z toho   610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 138 738 

 620 poistné a príspevky do poisťovni 42 561 

 630 tovary a služby 

z toho nákup knižničného fondu 
102 736 

32551 
KAPITÁLOVÝ TRANSFER 0 

Kapitálové výdavky 0 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK (ZISK) +24,18 



Názov Počet obyvateľov 
sídla knižnice 

 Počet 
obyvateľov 

sídla knižnice 
2017 

Počet 
obyvateľov 

sídla knižnice  

 

Vranov nad Topľou 20 001- 40 000 
 

 22 676 22 676  

P.č Názov Štandardy pre 
RK odporúčané 

hodnoty 

Skutočnosť 
2017 

Skutočnosť 
k 30.6.2018 

Skutočnosť 
k 30.6.2018 

1. KNIŽNIČNÉ FONDY     

 Stav knižničného fondu  69 816   

 Zväzky na 1 obyvateľa  3,07   

 Zväzky na 1 používateľa  16,37   

 Prírastky knižničného fondu kúpou Rok 3 400 3 002 1 700 1 270 

 Prírastky na obyvateľa kúpou  0,075               
0,15 

0,13 0,075 0,056 

 Prírastky HK inou formou  154   

 Úbytky  2 715   

 Finančné náklady na nákup k. j. €  27 663   

 Priemerná suma za 1 k. j. v € 5                            
10 

9,71   

 Počet titulov periodík  50-75            
100-150 

157 159 159 

2. KNIŽNIČNÉ SLUŽBY     

 Výpožičky  172 700 Za celý rok 
210 000 

66 549 

 Výpožičky na 1. obyvateľa  základná 
úroveň 
                                                 vyššia 
úroveň 

3,50                         
7 

4,50                         
9 

7,62 86 400 2,93 

 Výpožičky na 1.používateľa   40.50                46,30  

 Priemerný počet výpožičiek na 1. 
zamestnanca vykonávajúceho 
knihovnícku činnosť 

7 500               
15 000 

12 334 6  172 4 754 

 Používatelia- počet  4 550 4 264 2 275 3 432 

 % používateľov z počtu obyvateľov   
základná úroveň 
 vyššia úroveň 

7,5                        
15 
11                         
22 

18,80 10 6,60 

 % deti do 15 rokov z počtu 
používateľov  
                                                 počet 

 36,14 
1 541 

  

 Obrat knižničného fondu základná 
úroveň 
                                                 vyššia 
úroveň 
(počet výpožičiek/počet KJ/ 

0,75                    
1,5 

1                            
2 

2.47 1,24 1.04 

 Návštevnosť  54 022   

 MVS SPOLU  254   

 MVS- iným knižniciam 
           z iných knižníc 

 73 
181 

  

 Počet študijných miest 20-27,50           
40-55 

40 40 40 

 Počet prevádzkových hodín za 
týždeň 

 51 51  

3. VZDELÁVACIE A KULTÚRO-
SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 

    

 Počet podujatí  516   

 Návštevnosť na podujatiach  15 497   

4. ODBORNÁ ČINNOSŤ     

 Počet vypracovaných rešerší  95   

 Edičná činnosť  2   

 Informačné technológie—počet PC v 
knižnici 
Počet PC s pripojením na internet 
pre verejnosť 

 
3,5-5                  
7-10 

  23 
8 

  23 
8 

 

5. HOSPODÁRENIE KNIŽNICE     



 Evidenčný počet zamestnancov 
Vykonávajúci knihovnícke činnosti 

 17 
14 

  

 Priemerná mesačná mzda 
zamestnanca 

 735   

 Získané finanč. prostriedky vlastnou 
aktivitou knižnice z iných 
zdrojov/napr. darov, grantov/nad 
rámec rozpočtu 

    

 


