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1. Knižničný fond 
 

 
Knižničný fond Mestskej knižnice vo Svite k 31. 12. 2018 tvorilo 30 867 knižničných 
jednotiek, z toho bolo 30 830 zväzkov kníh a 37 zväzkov audiovizuálnych a elektronických 
dokumentov. Zloženie fondu: 30,95 % tvorí odborná literatúra pre dospelých, čo je 9 554 
zväzkov, 39,38 % tvorí krásna literatúra pre dospelých, čo je 12 156 zväzkov a 29,67 % tvorí 
literatúra pre deti a mládež, čo je 9 157 zväzkov. 
V rozpočte bolo na nákup knižničného fondu schválených 5 000 €, na základe Príkazu 
primátora č. 02/PP/2018 o úspore výdavkov bežného rozpočtu bol rozpočet na nákup kníh 
znížený o 500 € na sumu 4 500 €. Skutočne sa vyčerpalo 4 492,49 €. Z uvedených financií 
bolo zakúpených 444 zväzkov kníh za 3 824,68 € a 19 titulov periodík v hodnote 667,81 €.  
Knižnica získala i dotáciu z Fondu na podporu umenia z Bratislavy na nákup literatúry vo 
výške 1 100 €. Pracovníčky knižnice zakúpili knihy svetových a slovenských autorov 
literatúry pre dospelých i deti, tiež tituly odbornej a populárno-náučnej literatúry pre všetky 
vekové kategórie používateľov. Fond literatúry pre dospelých a deti spolu doplnili o 133 
zväzkov kníh.   
Ďalších 36 zväzkov kníh krásnej a odbornej literatúry v hodnote 500 € zakúpila zo 
sponzorského daru Spolku nezávislých donorov z Bratislavy. Od čitateľov, obyvateľov mesta, 
vydavateľstiev a rôznych organizácií získala darom 42 zväzkov kníh a 6 titulov periodík.  
Celkový prírastok knižničného fondu bol 654 zväzkov kníh a 25 titulov periodík v celkovej 
hodnote 6 092,49 €. Snahou knižnice je získať dokumenty čo najlacnejšie, využíva preto 
rôzne zľavy a nakupuje u dodávateľov poskytujúcich výhodný rabat. Z vlastných finančných 
prostriedkov  (bez darov, sponzorov a dotácie)  zakúpila 444 titulov kníh v hodnote 3 824,68 
€, skutočná hodnota kníh však bola 5 468,70 €, čo znamená úsporu 30,06 %. 
Vyradených bolo 1 152 zväzkov opotrebovanej, poškodenej a zastaranej literatúry v hodnote  
1 034,39 €. Z toho bola 1 stratená kniha v hodnote 5,32 €, za ktorú čitateľ v zmysle 
výpožičného poriadku zaplatili 11,20 €. 
 
 
 

2. Používatelia 
 
 
Knižničné služby v roku 2018 využívalo 979 používateľov. Zloženie: 358 detí do 15 rokov, 
115 študentov, 320 dospelých v produktívnom veku, 163 seniorov a 23 kolektívnych členov 
(školy, škôlky, knižnice a iné spolupracujúce organizácie). Pracovníčky knižnice reagujú na 



nezáujem detí a mládeže o čítanie. Snažia sa ich osloviť novými typmi podujatí (zážitkové 
čítanie, informačná výchova zameraná na on-line služby, tvorivé aktivity) a získať ich pre 
čítanie a návštevy knižnice. Musíme skonštatovať, že napriek miernemu nárastu detských 
čitateľov o 45 oproti roku 2017 a mládeže o 15, neustále klesá počet požičaných kníh v týchto 
kategóriách používateľov. Príjmy z členských poplatkov boli 957,40 €, čo je oproti minulému 
roku viac o 35,60 €. Knižnicu za celý rok navštívilo 12 195 používateľov, čo je o 626 menej 
ako v roku 2017. Pokles spôsobil nižší počet účastníkov na podujatiach knižnice. Spolu 
knižnica pripravila 200 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích akcií pre 3 201 návštevníkov. 
Prístup k internetu využilo 458 obyvateľov a webová stránka knižnice mala za celý rok  
27 756 návštevníkov. 
 
 
 

3. Výpožičné služby 
 
 
V roku 2018 si čitatelia požičali 30 125 zväzkov kníh, z toho bolo 9 365 titulov náučnej 
literatúry pre dospelých, 15 202 titulov krásnej literatúry pre dospelých, 3 832 titulov 
literatúry pre deti a mládež a 1 726 periodík. Oproti roku 2017 nastal pokles o 6 922 zväzkov. 
Zdanlivý pokles celkových výpožičiek však nie je spôsobený menším počtom skutočných 
výpožičiek, ale novými pravidlami výpočtu prolongácií. Je potešiteľné, že nárast nastal vo 
výpožičkách náučnej literatúry pre dospelých aj deti. Predpokladáme, že je to výsledok 
nákupu náučných kníh z dotácie Fondu na podporu umenia, ktorý sme zrealizovali koncom 
roka 2017.  Služby internetu využilo 458 používateľov a jednotlivé stanice využívali 541 
hodín a 19 minút. 
Po poruche elektroinštalácie v septembri roku 2017 sme dali opraviť najstaršiu tlačiareň, aby 
čitatelia z počítačov pre verejnosť mali možnosť tlače svojich dokumentov. Bohužiaľ, 
tlačiareň sa v priebehu roka 2018 opätovne pokazila. Keďže ide o starý typ tlačiarne, na ktorý 
je problematické zohnať náhradné súčiastky, tlačiareň sme už neopravovali. Čitatelia tak 
nemohli využívať službu tlače dokumentov z internetu.  
Knižnica poskytuje používateľom všetky moderné knihovnícke služby. Okrem požičiavania 
dokumentov, poskytovania faktografických a bibliografických informácií, rešeršných 
a reprografických služieb a medziknižničnej výpožičnej služby, sú to i elektronické služby – 
katalóg na internete, vstup do svojho čitateľského konta, kde je možné samoobslužné 
rezervovanie a predlžovanie výpožičnej doby dokumentov, tiež zasielanie rezervácií, 
upozornení a upomienok prostredníctvom e-mailu alebo sms správy.  
Základné služby poskytuje bezplatne, poplatky vyberá len za špeciálne služby – rezerváciu 
dokumentov, vyhotovenie rešerší, reprografické a medziknižničné výpožičné služby. Za tie 
v roku 2018 knižnica vybrala 324,92 €, čo je o 28,68 € viac ako v roku 2017. Knižnica vyberá 
i sankčné poplatky – za upomienky, stratu preukazu a stratu dokumentu. Príjem za tieto 
položky bol 471,61 €, čo je o 40,67 € viac ako minulý rok. Webovú stránku knižnice, s 
čitateľským kontom a on-line katalógom navštívilo 27 756 používateľov.  
 
 
 

4. Kultúrno-vzdelávacia činnosť 
 
 
Knižnica každoročne pripravuje podujatia pre všetky skupiny čitateľov i ostatných 
obyvateľov mesta a okolia. Snaží sa oboznamovať návštevníkov so spisovateľmi a ich 



dielami, osobnosťami kultúrneho i spoločenského života, a tiež propagovať kvalitnú 
literatúru. Možnosti kultúrneho vyžitia v meste obohacuje realizáciou hodnotných výstav, 
spojených s vernisážami. Zároveň sprístupňuje informácie z interných aj externých zdrojov, 
vzdeláva používateľov pri ich získavaní a využívaní. Všetky podujatia knižnica propaguje 
v miestnych a regionálnych médiách, na internete i webovej stránke mesta a knižnice. 
Dlhodobo sa zapája do celoslovenských podujatí: literárnej súťaže Čítame s Osmijankom, 
čitateľského maratónu Čítajme si, akcie k ochrane prírody Lesy pre ľudí a ľudia pre lesy, 
ktorú tvoria besedy s lesným pedagógom, premietanie filmov, prírodovedné kvízy, aktivít ku 
Dňu ľudovej rozprávky i do podujatia Celé Slovensko číta deťom. Opätovne pre deti 
mladšieho školského veku pripravila medzinárodnú akciu Noc s Andersenom, pre deti MŠ 
cyklus informačnej výchovy o knihách a knižnici. V marci – mesiaci knihy sme slávnostne 
zapísali za čitateľov knižnice žiakov prvých ročníkov ZŠ a pre všetky vekové stupne ZŠ sme 
prostredníctvom hovorených bibliografií spropagovali nové knihy, nachádzajúce sa vo fonde 
knižnice. Počas letných prázdnin sme pre deti pripravili zábavné dopoludnia venované 
rôznym témam, počas ktorých sme si s deťmi čítali, ale i tvorili kreatívne výtvarné práce, 
s účastníkmi letného tábora CVČ sme si predstavovali knihy, súťažili a rozprávali sa 
o Slovensku. Pre detských čitateľov sme zrealizovali besedu so spisovateľkou Kristínou 
Baluchovou. Deti výtvarného krúžku SZUŠ Fantázia mali možnosť stretnúť sa s ilustrátorom 
kníh Miroslavom Regitkom a po beseda s ním spoločne aj kreslili. Žiaci ZŠ sa stretli na 
dvojjazyčnej besede s Patrikom Lompartom – predsedom mládeže Karpatskonemeckého 
spolku. Zúčastnili sa tiež prednášok – S Michalom Vojsovičom o prvom československom 
kozmonautovi a s členkou Klubu absolventov Baťovej školy pani Nedzelovou, kde sa 
dozvedeli o Baťovcoch a tiež o vzniku 1. československej republiky. V rámci Tatranskej 
literárnej jari sa mládež stretla na besede so srbskými spisovateľmi - Draganom Jovanovičom 
Danilovom, Jeremijom Lazarevičom a Veselinom Mišničom s doprovodom slovenského 
spisovateľa zo srbskej Vojvodiny Miroslava Demáka a známeho slovenského autora literatúry 
faktu Jána Čomaja. Pre dospelých návštevníkov sme pripravili besedu s Jánom Peťkom 
o alkoholizme a jeho knihe „Démon chlast“ a prezentáciu novej knihy Emy Straňákovej  
„Martin s krásnymi modrými očami“. Seniori sa stretli na besede s autorkou z nášho mesta 
Blaženou Bendíkovou. Taktiež sme vyhlásili a ocenili Najlepších čitateľov vo všetkých 
kategóriách používateľov knižnice. Celoročne sme pripravovali i besedy o knihách 
a spisovateľoch, zážitkové čítania, informačné výchovy, kvízy a súťaže, exkurzie i divadelné 
predstavenia.  
Vo výstavnej miestnosti sme pripravili: výstavu fotografií žiakov krúžku počítačovej grafiky 
pri CVČ, výstavu obrazov Sviťana Juraja Ujházyho, výstavu obrazov a sôch Danky 
Korvínovej Klustovej, výstavu obrazov obyvateľa nášho mesta, známeho hudobníka Petra 
Adamca, výstavu fotografií fotoklubu Foto 9, výstavu liptovského fotografa Martina 
Sprušanského, výstavu fotografií z rodinného archívu Milana Legutkyho a výstavu 
amatérskych maliarov Zuzany Skálovej, Jozefa Skokana a Sviťana Miroslava Martočka. 
V ostatných priestoroch knižnice sme pripravili výstavu Najkrajších kalendárov a kníh 
Slovenska, výstavu českých ilustrátorov detských kníh a komiksov, výstavu fotografií 
z tvorby Viliama Malíka a ku 120. výročiu narodenia Jána Antonína Baťu výstavu pod 
názvom Ján Antonín Baťa – život, tvorba, pôsobenie. Okrem týchto sme pripravili i výstavy, 
ktoré organizujeme pravidelne  - výstavy výtvarných prác žiakov špeciálnej základnej školy 
a detí výtvarného krúžku pri  CVČ.  
Za celý rok knižnica zrealizovala 200 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3 201 návštevníkov.  
 
 
 
 



 
5.  Pobočka Pod Skalkou 

 
 
Knižničný fond pobočky Pod Skalkou na konci roka 2018 tvorilo 2 270 knižničných 
jednotiek. Aktualizácia fondu na pobočke sa má zabezpečovať prostredníctvom cirkulácie 
výmenných súborov (nové tituly sa zapožičiavajú do pobočky, staršie sa vracajú späť do 
centrálnej knižnice). 
Po výmene knihovníčky, ktorá vyplynula z požiadavky zriaďovateľa, nastal výrazný pokles 
vo výkonoch v pobočke, ktorý naďalej pokračuje. V pobočke bolo prihlásených 6 čitateľov, 
z toho 2 deti a 4 seniori. Za celý rok 2018 ju navštívilo 35 používateľov, z toho 12 detí. 
Vypožičali si 58 knižničných jednotiek. Pracovníčka pobočky odviedla do pokladne mestskej 
knižnice poplatky za registráciu v sume 5,40 €. V obidvoch knižniciach platí ten istý 
čitateľský preukaz.  
 
 
 
Tabuľková časť    2017   2018 

 
Knižničné jednotky     31 365   30 867 
Zväzky na 1 obyvateľa             4,1            4,0 
Zväzky na 1 čitateľa            31,9          31,5 
Prírastky – z rozpočtu          405        444 

- sponzori, dary         305        210 
Úbytky                      614    1  152 
Registrovaní používatelia          986                   979 
% čitateľov z počtu obyvateľov           12,92          12,82 
Návštevnosť spolu      12 821    12 195 
Výpožičky spolu      37 047       30 125 
Kultúrno-vzdelávacie podujatia         202                    200 
Nákup kn. fondu v € (rozpočet)     3 910,20      3 824,68 
             kn. fondu v € (sponzory, dotácie)    1 900,00      1 600,00 
 
 
 
 

6. Interiérové vybavenie a výpočtová technika 

 
 
Knižnica zakúpila v roku 2018 za pokazenú varnú kanvicu novú v hodnote 24,99 €. Taktiež 
zakúpila 2 ks ventilátorov v spoločnej cene 69,98 €, z dôvodu zlepšenia pracovných 
podmienok pre zamestnancov. Budova, v ktorej sídli má opravenú plochú strechu, ktorá však 
nebola odizolovaná. To spôsobuje v teplých letných mesiacoch teploty v knižničných 
priestoroch nad 33° C.  
Knižnica si dala vyrobiť podľa plánovaného rozpočtu 6 ks panelov na výstavy ako náhradu za 
poškodené vyše 20-ročné panely v celkovej sume 720 €. 
V rozpočte bolo plánované i zakúpenie nového počítača do výpožičného procesu, pretože 
starý počítač z roku 2009 bol s operačným systémom Windows XP, ktorý už nie je 
podporovaný spoločnosťou Microsoft. Z toho dôvodu, aj z dôvodu technických požiadaviek 
nového knižnično-informačného systému Tritius bolo potrebné zabezpečiť počítač s vyšším 



operačným systémom. Zakúpil sa v hodnote 599,- €. V závere roka 2018 bolo potrebné 
neplánovane zakúpiť aj nový počítač na katalogizáciu. Pôvodný, zakúpený v roku 2012 sa 
pokazil tak, že bol neopraviteľný. Nový počítač sa kúpil v cene 349,- €.  
 
 
 

7.  Plnenie rozpočtu 

 
 
Na rok 2018 bol schválený rozpočet vo výške 60 802 €. V priebehu roka bol upravený na  
66 122 €. Zvýšený bol o 1 100 € (dotácia Fondu na podporu kultúry na nákup kníh), o 500 € 
(financie od sponzora na nákup kníh), o 2 800 € (mzdy, osobné príplatky, odmeny), o 920 € 
(povinné odvody). Na základe Príkazu primátora č. 02/PP/2018 o úspore výdavkov bežného 
rozpočtu bol znížený o 1 500 €, na konečnú sumu 64 622 €. Skutočné čerpanie rozpočtu bolo 
vo výške 63 826,69 €. Príjmy z knižničnej činnosti boli 1 753,93 €. 
 
 
 
Rozpis príjmov    rok 2017  rok 2018 

 
Členský poplatok - centrála       915,40      952,00 
Členský poplatok - pobočka           6,40          5,40 
Zaplatené stratené knihy           0,00        11,20 
Upomienky         421,84      440,81 
Výpožičné časopisov          96,49        94,31 
Medziknižničná výpožičná služba        97,10      116,60 
Strata preukazu            9,10        19,60 
Rezervovanie kníh           51,40        65,80 
Predaj vyradených kníh                     31,20        16,60 
Reprografické služby             6,30        25,30 
Rešerše            13,75          6,31 
Spolu knižničná činnosť     1 648,98   1 753,93 
Iné príjmy – sponzori, dary     1 900,00   1 600,00 
Spolu príjmy       3 548,98   3 353,93 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Mgr. Daniela Šipošová 
 
 
 
Vo Svite 7. 2. 2019 
 
 
 
 
 


