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CHARAKTERISTIKA KNIŽNICE  

 

Okresná knižnica  Dávida Gutgesela v Bardejove /OKDG/ sa svojim postavením, 

poslaním a činnosťou radí medzi inštitúcie, ktorých úlohou a cieľom je poskytovať svojim 

používateľom prístup k informáciám každého druhu prostredníctvom tlačeného slova, 

internetu a zvukových nosičov. V rámci regiónu plní úlohu regionálnej i mestskej knižnice 

zároveň.  

 OKDG prechádza neustálymi zmenami a vývojom a postupne sa transformuje na 

komunitnú spoločnosť, v ktorej majú svoje miesto používatelia všetkých vekových kategórií, 

rôzneho náboženstva, národnosti , či zdravotného stavu. Je otvorená každému, čo umožňuje 

neustále spestrovať ponuku programov a čo knižnicu zaraďuje medzi komunitné knižnice. 

 Uspokojuje kultúrne , informačné a vzdelávacie záujmy verejnosti, a tým podporuje 

celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.  

 Orientácia knižnice je zameraná  na rozširovanie a dopĺňanie knižného fondu a na 

poskytovanie služieb používateľom. Jednou z priorít knižnice je odstraňovanie informačných 

bariér  a sprístupňovanie knižničných a informačných služieb  pre občanov so  zdravotným 

postihnutím, ale aj inak znevýhodneným občanom. V tejto oblasti výrazne vystupuje do 

popredia sociálna funkcia knižnice a úloha pomáhať čitateľom pri kultúrnej a jazykovej 

rozmanitosti , pri zvyšovaní vzdelania i pri aktívnom trávení voľného času.   

Knižnica sa snaží o udržanie rovnováhy medzi prirodzenými požiadavkami na 

univerzálnosť fondu regionálnej knižnice a potrebami používateľov  s dôrazom na budovanie 

vytipovaných vedných odborov. Vychádzame pritom z požiadaviek používateľov . 

Prostredníctvom vlastného knižničného a informačného fondu a knižnično-

informačných služieb neustále zabezpečuje neobmedzený prístup používateľov k poznatkom 

a informáciám. Sprístupňuje kultúrne a informačné bohatstvo podľa požiadaviek a potrieb 

občanov, orgánov samosprávy, štátnej správy a ďalších orgánov a organizácií pôsobiacich 

v meste a regióne. Ako partnerská knižnica Parlamentnej knižnice sprostredkováva čitateľom 

informácie o činnosti parlamentu, o jeho zasadnutiach a podobne.  

 Sprístupňuje regionálnu informačnú databázu ( informácie z oblasti ekonomiky, 

právnych noriem, podnikateľskej činnosti, služieb, kultúry a pod.) . 

 Okresná knižnica Dávida Gutgesela v hodnotenom období úzko spolupracovala  so 

svojim zriaďovateľom, Vyšším územným celkom - Prešovským samosprávnym krajom. 
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Metodicky knižnicu riadil Odbor kultúry ÚPSK.  Knižnica spolupracovala a podieľala sa na 

riešení úloh knižníc Prešovského kraja. 

 Spolupracovala s Európskym informačným centrom SR.  

Knižničné služby sú poskytované prostredníctvom úseku knižnično – informačných 

služieb na štyroch oddeleniach knižnice, v dvoch pobočkách, v čitárni a v študovni. Oddelenia 

sa delia na: 

- oddelenie literatúry pre deti a mládež 

- oddelenie náučnej literatúry 

- oddelenie krásnej literatúry (beletria) 

- galéria a úsek pre nevidiacich používateľov. 

Pobočky knižnice sú zriadené na VII. Základnej škole  na sídlisku Vinbarg v Bardejove 

a v Bardejovských Kúpeľoch. 

 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 

 Vedenie knižnice tvorili riaditeľka organizácie, zástupkyňa riaditeľa, vedúca útvaru 

knižnično-informačných služieb, vedúci útvaru ekonomicko- technickej činnosti a zástupkyňa 

odborov. 

Zabezpečovanie knižničných služieb sa vykonávalo prostredníctvom útvar: 

 Útvar koordinácie a automatizácie 

 Útvar knižnično – informačných služieb 

 Útvar ekonomicko – technickej činnosti. 

Raz mesačne sa konali pracovné porady pracovníkov a podľa potreby operatívne 

porady vedenia. Sledovala sa efektívnosť a kvalita práce pracovníkov OK, ich schopnosť 

tvorivo pracovať a rozširovať paletu ponúkaných služieb pre používateľov knižnice, snahu 

zvyšovať svoj pracovný výkon. 

Mesačne sa kontrolovalo, vyhodnocovalo a analyzovalo plnenie plánu výpožičiek na 

jednotlivých oddeleniach, nákup literatúry, obrat kníh a ich využívanie čitateľmi. 

Pravidelne sa vykonávala kontrola pokladne a stav účtovných dokladov. Ekonóm štvrťročne  

informoval  pracovníkov o výsledkoch hospodárenia OK. 

V organizácii v hodnotenom roku bolo zamestnaných 17 pracovníkov, z toho jedna 

riaditeľka, jeden ekonóm a 15 odborných pracovníkov – knihovníkov. Pretože jedna odborná 

pracovníčka je dlhodobo práceneschopná, prijali sme prostredníctvom Úradu práce, 
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sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 51a zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dve pracovníčky, ktoré 

spĺňajú kvalifikačné predpoklady a počas absolventskej praxe dokázali, že môžu byť pre 

knižnicu plnohodnotnými pracovníčkami. Po skončení projektu v prípade, že sa dlhodobo 

nemocná pracovníčka nevráti do zamestnania, budú prijaté do trvalého pracovného pomeru. 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela je riešená formou uzavretých oddelení, preto je potrebné 

mať na každom oddelení dvoch pracovníkov. Priestorové rozloženie neumožňuje zriadiť 

centrálnu vypožičovňu. 

Využívali sme služby absolventov škôl na absolventskej praxi, čo však tiež nie je 

riešením, pretože absolventi nemajú knihovnícke vzdelanie a neprešli školením v Slovenskej 

národnej knižnici v Martine, na základe ktorého by mali certifikát na prácu s Virtuou. Tým, že 

nemajú certifikát na prácu s knižničným systémom VIRTUA, nemôžu vykonávať výpožičné 

služby. V roku 2017 sme využívali služby celkom dvoch absolventov. Rozpočtové opatrenia 

nám nedovoľovali pracovať s potrebným počtom pracovníkov. Aby sme neznížili kvalitu 

poskytovania služieb, ani rozsah hodín pre verejnosť, obmedzili sme prevádzkový čas na 

pobočkách Vinbarg a Bardejovské Kúpele. Knižnično – informačné služby /KIS/ sa 

poskytovali v hlavnej budove, na pobočke Vinbarg a v Bardejovských Kúpeľoch s vlastným 

pracovníkom na plný úväzok. Napriek tomu, že sme ešte v roku 2011 zrušili pobočky 

knižnice na I. a V. ZŠ, neochudobnili sme žiakov škôl o možnosť výpožičiek kníh, ktoré 

tvorili časť fondu pobočky. Riešili sme to formou dohody o hromadnej výpožičke medzi 

zainteresovanými školami a knižnicou. Taktiež v októbri 2017 sme zrušili pobočku na 

Vinbargu. Pobočka dlhoročne plnila službu školskej knižnice, čo nie je v súlade s našim 

štatútom. Po dohode s novým riaditeľom školy si škola zriadi vlastnú školskú knižnicu 

a knižnica v rámci dlhodobej výpožičky zapožičia školskej knižnici knižný fond, ktorý tam 

doposiaľ bol.   

KIS boli poskytované na oddeleniach: náučnej literatúry, detskej a mládežníckej 

literatúry, krásnej literatúry, v študovni a v čitárni. K dispozícii používateľom bolo 5 

bezplatných internetových staníc pre verejnosť a jedna internetová stanica za poplatok. 

 Riadenie knižnice bolo založené na využití informácií vo všetkých fázach 

rozhodovacieho procesu.  
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PRIORITY KNIŽNICE 

 

Knižnica začala pracovať v knižničnom systéme VIRTUA  od novembra roku 2008. 

Každoročne sa raz alebo dvakrát vykonáva upgrade Virtui, takže pracovníci musia pri 

prechode na nový modul absolvovať školenie, aby nedochádzalo k problémom pri 

výpožičných službách. 

 Pracovníci organizácie sa v hodnotenom roku snažili, aby všetky plánované 

ukazovatele boli splnené. Dôraz sa kládol najmä na rozširovanie knižničného fondu. Pri 

nákupe literatúry sa dbalo, aby bola zastúpená nielen beletria, ale aj odborná a náučná 

literatúra, aby sa dopĺňal knižničný fond pre zrakovo postihnutých používateľov a fond v 

zvukových nosičov – CD a CD ROOMov. Zmluva uzavretá medzi Okresnou knižnicou 

Dávida Gutgesela v Bardejove a Knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

umožňuje požičiavať zvukové knihy  nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým 

a majiteľom preukazu ZŤP. 

 

 

DOPLŇANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU 

 

Oddelenie doplňovania, spracovania  a ochrany knižničných fondov: 

 

 zabezpečovalo nákup literatúry podľa reálneho i potenciálneho zázemia svojich 

používateľov, 

 komunikovalo s vydavateľstvami a distribučnými firmami pri zabezpečovaní náučnej 

literatúry, 

 pozornosť venovalo doplňovaniu fondov náučnej literatúry pre dospelých a mládež 

a ostatným druhom literatúry, 

 doplňovalo regionálnu literatúru a tým budovalo primárny  i sekundárny fond, 

 sledovalo pôvodnú slovenskú tvorbu, tvorbu národnostných a etnických skupín, 

 nákup racionalizovalo využívaním rabatu. 

 

 Celkový počet zväzkov v roku 2017 bol 75 830 kn.j - index 96,66. Úbytok – 4 926 

zväzkov. V prepočte na 1 obyvateľa pripadá 2,31 zväzkov, na 1 používateľa 14,17 

zväzkov. Prírastok za sledované obdobie bol 2 313 zväzkov v hodnote 19 671,94 € 

s uplatnením rabatu. Z rozpočtu organizácie  - 16 529,98 € a z iných zdrojov - 9 200 € 
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(FPU - 6 000 €,  Mestský úrad v Bardejove - 3 200 €). Finančný príspevok na nákup 

knižničného fondu (knihy a časopisy) bol v roku 21 956,01 €, z toho na knihy -

19 671,94 € a na časopisy - 2 284,07 €. V prepočte na 1 obyvateľa - 0,66 €, na 

1 používateľa - 4,10 €. 

Knižničné jednotky boli nakúpené pre jednotlivé oddelenia a pobočky nasledovne: 

 

Náučná literatúra pre dospelých: 

 

850 zväzkov náučnej literatúry  v hodnote 9 661,29 € 

54 zväzkov študovňa   v hodnote 1 471,24 € 

42 zväzkov regionálnej literatúry v hodnote    148,95 € 

 

Krásna literatúra pre dospelých: 

 

493 zväzkov    v hodnote 5 496,52 € 

 

Literatúra pre deti a mládež: 

 

634 zväzkov    v hodnote 5 696,49 € 

 

Pobočka Bardejovské Kúpele: 

 

229 zväzkov    v hodnote 2 511,41 € 

 

Pobočka Vinbarg: 

 

11 zväzkov    v hodnote    84,23 € 

 

 

SPRACOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU 

 

Dôraz bol kladený na: 

 

 odborné spracovanie knižničných dokumentov s následným budovaním   

elektronickej databázy knižničného fondu a elektronického katalógu 

 na kvalitu z hľadiska jeho efektívnosti pre používateľov 

 na dodržiavanie príslušných noriem a katalogizačných pravidiel AARC2, ISBD 
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OCHRANA KNIŽNÉHO FONDU 

  

V hodnotenom roku sme vyradili  celkovo  4 926  zväzkov kníh v hodnote 9 314,45 €. 

Vyraďovali sa poškodené a morálne zastarané knihy, o ktoré už čitatelia dlhodobo 

neprejavovali záujem. 

Kvôli kvalitnejšej ochrane knižného fondu pred úmyselným odcudzením sme začali   

elektronicky chrániť svoje dokumenty pomocou technológie RFID (Radio Frequency 

Identification). Technológia RFID nielenže môže nahradiť identifikáciu dokumentu doposiaľ 

založenú na čiarovom kóde, ale čip môže obsahovať aj iné informácie a tým umožňovať 

rôznorodé využitie systému, perspektívne sa bude využívať aj na činnosti spojené s revíziou 

fondu. RFID stanice sme zakúpili z grantového programu Fondu na podporu umenia v roku 

2016. Celý rok 2017 sa niesol v postupnej konverzii fondu na tento systém. 

 

REVÍZIA 

 

 Knižnica uskutočňuje revíziu podľa metodického pokynu MK SR č. 201/2016 Z. z. 

tak, že komplexná revízia knižničného fondu sa uskutoční do 100 000 knižničných 

dokumentov v úplnosti každých desať rokov (posledná revízia KF fondu sa uskutočnila 

v roku 2010). 

Mimoriadne ak: 

1. revíziu nariadi zriaďovateľ knižnice  

2. treba zistiť skutočný stav knižničných dokumentov, najmä po mimoriadnej udalosti alebo  

    premiestnení knižnice. 

 Mimoriadnu revíziu sme v roku 2017 vykonali na pobočke Vinbarg z dôvodu jej 

zrušenia. 

 

 

ODDELENIE BIBLIOGRAFIE 
 

 Práca oddelenia bibliograficko-informačnej činnosti za uplynulé obdobie bola 

zameraná na ďalšie budovanie regionálnej bibliografickej databázy, zhromažďovanie 

regionálnej tlače, kníh a dokumentov, spracovávanie rešerší, poskytovanie regionálnych 

a faktografických informácií. V rámci projektu KIS3G v systéme Virtua bolo za rok 2017 do 

Produkčnej databázy súborného katalógu SNK vložených 1 024 bibliografických záznamov 

z regionálnych periodík. (V roku 2016 bolo 1 102 záznamov). Excerpoval sa okresný 
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týždenník Bardejovské novosti, denník Prešovského kraja Korzár a jeho utorkové 

vydanie Prešovské noviny. Dvojtýždenník Naše novinky zanikol, a vznikol dvojmesačník 

Ahoj Bardejovízie, ktorého tematický obsah súvisí výlučne s Bardejovom. Cirkevný 

dvojtýždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove – Mozaika, časopis 

Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi, a. v. na Slovensku v Bardejove - Bardejovský Prameň, 

Zborovčan - informačný občasník obce Zborov, Raslavické noviny - z obce Raslavice. 

Lenartovčan - informačný občasník obce Lenartov. Naša knižnica raz ročne vydáva knižničný 

spravodaj pre obecné knižnice okresu Bardejov – Bardejovský knihovník (2016). 

Doexcerpovali sa tie články z výstrižkového  albumu, ktoré neboli v celoslovenskej databáze 

spracované (napr. z denníkov Nový čas, Hospodárske noviny a pod.). Po doplnení niektorých 

chýbajúcich čísiel periodík bude excerpcia urobená neskôr. Tohto roku sme sa opäť vrátili 

k retroexcerpcii regionálnych novín Poddukelské noviny (1986, 1987). Priebežne počas roka 

prebiehala úprava už vložených bibliografických záznamov z predchádzajúcich rokov tak, aby 

boli v súlade s kritériami popisu článkov. 

 Pri spracovaní používame novelizovanú verziu MDT. Na webovej stránke SNK 

v Martine bola sprístupnená služba MDT Online 

 O rešeršné služby záujem v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi poklesol. 

Predpokladáme, že je to vyspelosťou našich používateľov, ktorí sa vedia orientovať 

v knižničných databázach a mnohé veci si vyhľadajú aj sami, alebo postup rešeršovania im 

radi vysvetlíme. Napriek tomu k nám chodia predovšetkým vysokoškolskí študenti, ktorí 

hľadajú literatúru pre svoje bakalárske a diplomové práce. Chodia k nám aj stredoškolskí 

študenti, ktorých profesori takto pripravujú na vysokoškolské štúdium, aby vedeli samostatne 

vyhľadávať študijnú literatúru a pripraviť si práce na stredoškolskú odbornú činnosť. V roku 

2017 bolo urobených 42 rešerší s počtom záznamov 1938. (V roku 2016 ich bolo 54). Rešerše 

boli vypracované promptne, častokrát na počkanie. Výstupy zasielame elektronickou poštou, 

na vyžiadanie aj vytlačíme. Témy boli rôzne: Sprístupňovanie informácii zamestnancom 

verejnej správy; Jednostranné skončenie pracovného pomeru; Súčasný svet a zahraničná 

politika SR; Likvidácia kláštorov – Akcia K 1950;  Súčasná reklama a marketing; Voda ako 

strategická surovina; Systémy štátnej služby; Thajsko; Kurdistan; Kosovo; Cestovný ruch 

a iné.  

Rešerše so zdravotníckou tematikou: Vplyv výživy na liečbu dekubitov; Choroby 

pohybového aparátu; Familiárne hypercholesterolémie; Infekcia močových ciest a ich 

laboratórna diagnostika; Epilepsia; Rizikové faktory ischemickej choroby srdca a i. 



9 

 

Rešerše z pedagogiky: Vzťahy medzi rodičmi a deťmi; Hyperaktívna výchova a jej 

dôsledky v predškolskom veku; Motorika deti mladšieho školského veku; Stratégia práce 

učiteľa s triedou; Klíma v triede a i. 

Personálne rešerše: Juraj Kaščák – kňaz, salezián; Juraj Kello _ Petruškin (pre 

pripravovanú publikáciu docentky Nadeždy Jurčišinovej y FF PU).  

Rešerše s regionálnou tematikou: Flóra vybraných lokalít v zápodnej časti okresu 

Bardejov; Po stopách národných kultúrnych pamiatok rodu Dessewffy na Šariši; Okresná 

knižnica Dávida Gutgesela (2007-2017). Zároveň boli poskytované poradenské a konzultačné 

služby.  

 Zhromažďujeme a uchovávame regionálny fond knižnice. V roku 2017 doň pribudlo 

42 nových knižných titulov (v roku 2016 to bolo 56). V marci 2017 sme oznámili všetkým 

obecným úradom i širokej verejnosti, že PSK vypísal súťaž o najkrajšiu knihu roka.  

 Denne prebieha monitoring dennej tlače, ktorú odoberá naša knižnica. Je to sedem 

denníkov, plus týždenníky a časopisy. Zhotovujú sa výstrižky, ktoré sa triedia podľa MDT 

a raz ročne sa z nich vytvára Výstrižkový album vo viazanej podobe. Bol zhotovený 

Výstrižkový album za rok 2016. Výstrižky sa pripravujú aj pre jednotlivé oddelenia knižnice, 

z ktorých si kolegovia budujú tematické kartotéky. 

 Náplňou tohto oddelenia je aj poskytovanie a vyhľadávanie rôznych informácií, často 

regionálneho charakteru pre širokú verejnosť, alebo organizátorom rôznych seminárov 

a konferencií, ale najmä žiakom a študentom rôznych typov škôl. Uvedieme len zopár tém: 

Volyňskí Česi a optanti; Obec Beloveža; Drevený kostolík v Tročanoch; Sklárne v Stebníckej 

Hute; Kaštiele na Šariši; Františkáni v Bardejove; Dejiny cirkvi v obci Nižný Tvarožec 

a Zlaté; Reformácia a Bardejov; Pivovarníctvo v Bardejove. V študovni je k dispozícii 

regionálna tlač, ktorá je kompletizovaná a uchovávaná vo viazanej forme, alebo pevných 

obaloch. Pribudla viazaná forma Prešovských novín (2016). 

 Bibliografka sa pravidelne zúčastňovala na poradách, odborných školeniach 

a seminároch. V roku 2017 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Prešove konali tri 

metodické semináre ku katalogizačným pravidlám RDA.  

 V rámci cyklu Rodáci rodákom bolo pripravené podujatie Mozaika života Jozefa 

Tarcalu, učiteľa, trénera a publicistu, autora knihy Tajomstvá futbalu, ktorú pripravil 

s docentom Jozefom Venglošom a autorom knihy 90 rokov bardejovského futbalu. 
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METODIKA 
 

 Okresná knižnica poskytovala v roku 2017 odbornú metodickú pomoc 45 obecným 

knižniciam Bardejovského okresu, na požiadanie aj školským knižniciam. Usmerňovanie 

metodickej činnosti sa vykonávalo prostredníctvom individuálnych metodických návštev a 

poradensko-konzultačných služieb. Za rok 2017 bolo vykonaných 8 metodických návštev 

v obecných knižniciach, 129 konzultácií, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom telefónnej 

linky, elektronickej pošty a 51 na metodickom oddelení v okresnej knižnici. Začiatkom roka 

sa práca metodického oddelenia sústreďovala predovšetkým na  elektronické spracovanie 

Ročných výkazov o knižnici.  

 Metodické oddelenie pomáhalo pri úplnej rekonštrukcii školskej knižnice Spojenej 

školy J. Henischa v Bardejove. Bol aktualizovaný knižničný fond, vyradila sa zastaralá a 

opotrebovaná literatúra a bol spracovaný nový prírastkový zoznam,  bola poskytnutá pomoc 

pri triedení a stavaní fondu a usmernení knihovníčky v odbornej knihovníckej činnosti. 

Ďalšou knižnicou, ktorá požiadala o pomoc, bola obecná knižnica vo Vyšnom Kručove, kde 

bola pre odbornú spôsobilosť vedenia malej knižnice (základná evidencia, stavba knižničného 

fondu a pod.) zaškolená nová knihovníčka a s prácou v knižnici a možnosťou získavania 

finančných prostriedkov oboznámená aj starostka obce.  

Metodické oddelenie poskytovalo informácie a  konzultácie o možnostiach získavania 

finančných prostriedkov z dotačného systému Fondu na podporu umenia všetkým obecným 

knižniciam.  

Za rok 2017 mali obecné knižnice spolu 2846 používateľov, z toho používateľov do 

15 rokov bolo 1350. Počet výpožičiek bol 28980 a počet podujatí 80. Ročný prírastok 

knižničných jednotiek bol 1463. Na základe získaných výsledkov bola spracovaná štatistika 

výkonov podľa jednotlivých štatistických ukazovateľov. Aj v roku 2017 využila okresná 

knižnica možnosť porovnávania výsledkov s výkonmi ostatných knižníc v rámci Slovenska 

a Česka prostredníctvom projektu Benchmarking.  

 Pre potreby knihovníkov bolo vydané jedno číslo bulletinu Bardejovský knihovník. 

Metodické oddelenie poskytovalo informácie a  konzultácie o možnostiach získavania 

finančných prostriedkov z dotačného systému Fondu na podporu umenia.  
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POSKYTOVANIE KNIŽNIČNO – INFORMAČNÝCH SLUŽIEB 
 

 

 Základnou úlohou knižnice bola práca s čitateľom a používateľom na jednotlivých 

oddeleniach. Zvyšovanie úrovne práce ovplyvnil individuálny prístup pracovníkov 

k čitateľom a používateľom knižnice.  

  Využívali sme rešeršné služby prostredníctvom CD-ROMu Slovenská národná 

bibliografia – Knihy, články, sprístupnenie externých informačných zdrojov cez internet, 

vypracovanie rešerší z regionálnych dáta báz a prostredníctvom stránky www.kis3g.sk. 

 Budovaním a aktualizovaním kartotéky Európska únia a Slovensko poskytovali sa 

informácie na túto tému. 

 Venovala sa zvýšená pozornosť pri organizovaní činností zameraných na prácu 

s deťmi, ktorá sa orientovala na schopnosť používateľov vyhľadávať informačné zdroje, 

hodnotiť, selektovať, pripravovať používateľov na efektívne využívanie informácií. V tejto 

súvislosti sa naďalej realizovala a skvalitňovala vzájomná spolupráca knižnice a škôl. 

Pravidelne pripravujeme podujatia pre deti a mládež, ktoré podporujú záujem o čítanie 

a o tvorivosť. 

 Zapojili sme sa do celoslovenskej knihovníckej akcie Týždeň slovenských knižníc, 

počas ktorého sme pripravili hodnotný program, umožnili čitateľom bezplatný zápis 

a odpustili sme poplatky za oneskorené vrátenie kníh. Rovnako sme bezplatný zápis 

a odpustenie poplatkov za oneskorené vrátenie kníh pripravili aj počas Dňa Prešovského 

samosprávneho kraja. V mesiaci september sa bezplatne za člena knižnice mohli prihlásiť 

noví prváci. 

 Keďže okresná knižnica je Partnerskou knižnicou Kancelárie NR SR, sústreďuje 

materiály zo zasadania parlamentu a sprístupňuje ich nielen používateľom knižnice ale aj 

širokej verejnosti. Parlamentná knižnica nám zároveň posiela rešerše vypracované ich 

pracovníkmi.  

 V zmysle poskytovania knižnično-informačných služieb zameraných na konzultácie 

pre širokú čitateľskú verejnosť pracovníci jednotlivých oddelení odpovedali používateľom na 

otázky najrôznejších druhov, najčastejšie z oblasti knižničného fondu. 

Cieľom všetkých výpožičných oddelení bolo skvalitniť prácu so zameraním na 

čitateľa. Zámerom bol individuálny a kolektívny prístup pri informačnej výchove, spolupráca 

so základnými školami pri detskom čitateľovi a so strednými školami pri práci s mládežou. 

Pretože si uvedomujeme, že čitateľov si musíme vychovávať, najväčšia pozornosť bola aj 
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v tomto roku venovaná príprave podujatí pre deti a mládež. Zoznam všetkých akcií pre deti 

a mládež tvorí prílohu tohto vyhodnotenia.  

Nákupom literatúry o ktorú je najväčší záujem a nákupom novín a časopisov sme sa 

snažili získať čitateľov rôznych vekových skupín. Pozornosť sme venovali výberu náučnej 

literatúry, pričom sme prihliadali na skladbu čitateľov, na vysokú školu, ktorá je priamo 

v meste i na požiadavky ostatných používateľov. Stanovené úlohy sa dajú plniť len pri 

sústavnom budovaní a dopĺňaní knižného fondu tak z hľadiska kvality, ako aj kvantity a o to 

sme sa snažili v priebehu celého roku. 

Na všetkých oddeleniach knižnice sa okrem prípravy podujatí vykonávali bežné 

knihovnícke činnosti, medzi ktoré patria: 

- prezenčné a absenčné výpožičky, rezervácie, 

- vyhľadávanie kníh podľa požiadaviek čitateľa, 

- poradenstvo pri výbere titulov, 

- ošetrovanie a oprava poškodených kníh, 

- spracovávanie interného zoznamu zakúpených kníh, 

- aktualizácia knižnej ponuky na facebooku a na nástenkách, 

- práca s biblioboxom, výber a triedenie vrátených kníh, 

- vyraďovanie opotrebených, duplicitných a poškodených titulov, 

- spracovávanie zoznamov vyradených kníh, 

- informatické hodiny a exkurzie pre študentov a iných záujemcov. 

Používatelia, ktorí chcú vrátiť literatúru a z nejakých dôvodov nemôžu prísť do 

knižnice, môžu vypožičané knihy vrátiť prostredníctvom biblioboxu. V roku 2017 sa týmto 

spôsobom vrátilo 6 743 kníh. 

Poklesol záujem o využívanie bezplatného internetu pre verejnosť. Myslíme, že je to 

spôsobené lepšou dostupnosťou internetu ,väčšina domácnosti je pripojená na internet, 

v kaviarňach, ale aj v mnohých ďalších inštitúciách, ba ja na voľnom priestranstve je wifi 

pripojenie. Ponuku verejného internetu využilo len 381 návštevníkov. 

 

 

KOMUNITNÁ KNIŽNICA 
 

 Okresná knižnica Dávida  Gutgesela už niekoľko rokov pracuje na tom, aby sa otvorila 

všetkým záujmovým skupinám. Priestor u nás nachádzajú nevidiaci a slabozrakí i inak 

zdravotne postihnutí občania. Veľmi zaujímavou komunitou, ktorá sa u nás pravidelne 
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schádza a usporadúva zaujímavé podujatia v podobe prednášok o cestovaní a turistike sú 

turisti. Zastrešujeme aj komunitu študentov, ktorí u nás pravidelne prezentujú  pripravené 

odborné semináre. Ďalšou  skupinou, ktorá má záujem o spoluprácu a pravidelné podujatia 

v knižnici sú členovia Jednoty dôchodcov. Vychádzame im v ústrety a tak okrem toho, že  sa 

u nás stretávajú rôzne komunity, získavame mnoho zaujímavých podujatí, čím zvyšujeme 

návštevnosť knižnice. Zastrešujeme aj členov fotografického združenia BARDAF, ktorí u nás 

pravidelne vystavujú svoje práce. 

 V rámci projektu Komunitná knižnica už od roku 1998 poskytujeme priestory na 

stretávanie, členom Klubu slovenských turistov. Zásluhou vzájomnej spolupráce knižnice 

s turistami začala knižnica ponúkať svojim používateľom každoročne cyklus prednášok 

o cestovaní. Všetky prednášky v rámci dobrovoľníckej práce zabezpečujú cestovatelia, ktorí 

sa chcú so svojimi zážitkami podeliť s ostatnou verejnosťou. Prednášky sa tešia 

mimoriadnemu záujmu, priemerný počet poslucháčov na jednej prednáške je cca 50.  

 

 

PODUJATIA 

 

 Dôležitou súčasťou prezentácie knižnice a práce knihovníkov sú podujatia, ktorých 

cieľom je naučiť ľudí chodiť do knižnice. Jedná sa najmä o besedy so spisovateľmi, 

spomienkové programy na rodákov známych v literárnom svete i v hudbe a vo výtvarnom 

umení. Žiaľ, v poslednom čase spisovatelia nemajú záujem prísť na besedy bez zaplatenia 

honoráru a knižnica pri úsporných opatreniach si honoráre nemôže dovoliť vyplatiť, preto 

sme sa viac orientovali na regionálnych autorov, ktorí boli ochotní prísť na besedu alebo 

podujatie v rámci dobrovoľníckej činnosti. 

 V roku 2017 sme pripravili spolu 146 podujatí pre deti a mládež, na ktorých sa 

zúčastnilo spolu 5 561 detí. Z toho 4 podujatia boli pripravené v pobočke Bardejovské 

Kúpele. Zúčastnilo sa 102 detí. Na pobočke Vinbarg sa realizovalo 26 podujatí za účasti 477 

detí. 

 V spolupráci s Klubom slovenských turistov v Bardejove bolo pripravených celkom 

17 Stretnutí s turistikou. Tieto prednášky o cestovaní pripravujeme už 11 rokov 

a k 31.12.2017 sme realizovali 167 prednášok o rôznych destináciách. 

 Zapojili sme sa aj do celoslovenských podujatí Šaliansky Maťko, Noc s Andersenom 

a Čitateľský maratón. 
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V spolupráci s Úniou žien Slovenska smi pripravili okresné kolo Vansovej Lomničky, 

a Maturitu v knižnici.  

S pedagógmi a žiakmi Gymnázia Leonarda Stöckela sme pripravili dva odborné 

literárne semináre:  

- Dotyky s ľúbostnou poéziou Miroslava Válka. 

- Vianoce v slovenskom realizme. 

V knižnici venujeme pozornosť stretnutiam so spisovateľmi a prezentáciám kníh. V tomto 

roku sme našim používateľom ponúkli: 

- Besedu so spisovateľkou Janou Pronskou 

- Besedu so spisovateľkou a scenaristkou Bibou Bohinskou 

- Besedu  so spisovateľkou Lenkou Šingovskou. 

Menej besied a podujatí oproti minulému roku bolo spôsobené tým, že v mesiacoch marec-

august sme pre statickú poruchu stavby a následné odstraňovanie poruchy mali zatvorenú 

čitáreň, v ktorej sa takéto podujatia konali. 

 Bolo pripravených celkom 17 násteniek zameraných na výročia známych osobností 

a na sviatky a pamätné dni. 

Inštalovaných bolo celkom 8 výstav.  

 

Podrobný zoznam podujatí je priložený k tomuto rozboru. 

 

Na oddelení beletrie sa pripravovali aj spomienkové medailóny k výročiam slovenských 

spisovateľov. V roku 2017 to bolo k: 

- 110.výročiu narodenia Dobroslava Chrobáka 

- 200.výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana 

- 160.výročiu narodenia Terézie Vansovej 

- 150.výročiu narodenia Boženy Slančíkovej - Timravy 

 

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA  
 

Celkový počet podujatí:   364  

Z toho pre deti:    146 

Informatická výchova:   82 

Počet návštevníkov podujatí:   7420 

Z toho pre deti:    5 561 
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Kultúrno-spoločenskú činnosť knižnica orientovala pre všetky národnosti žijúce na 

území okresu. Obsahovo bola viazaná na národné tradície a národnú kultúru, na plnenie 

výchovnej funkcie pri realizovaní vzdelávania deti, mládeže a dospelých. Pozornosť sa 

venovala aj handicapovaným obyvateľom, najmä zrakovo postihnutým a používateľom 

knižnice postihnutým chorobou Sclerosis multiplex. V roku 2017 sme medzi používateľmi 

knižnice evidovali 13 nevidiacich a slabozrakých používateľov a 15 používateľov so 

sklerozou multiplex. Títo používatelia majú bezplatné členstvo v knižnici. Pre nevidiacich je 

k dispozícii samostatný osobný počítač, so špeciálnou úpravou a softwerom JAWS a MAGIC, 

rovnako pre nich poskytujeme službu nahrávania zvukových kníh na MP3. Výpožičky sú 

zaznamenané v nižšie uvedenej tabuľke. Úbytok používateľov zrakovo postihnutých 

a slabozrakých zaznamenávame každoročne. Je to najmä z dôvodu, že mnohí už vlastnia 

osobné počítače so zvukovým výstupom a tiež preto, že pokiaľ vlastnia prístupové heslo 

pridelené Knižnicou pre nepočujúcich Martina Hrebendu, knižné jednotky na MP3 si dokážu 

stiahnuť sami.  

 Používatelia knižnice predstavujú rôzne vekové kategórie, stupeň vzdelania a záľub. 

Knižnica je otvorená pre každého, bez ohľadu na pohlavie, rasu, vzdelanie či náboženstvo. 

Používatelia majú možnosť vypožičiavať knihy, noviny, časopisy, bezplatne využívať 

internet, využívať služby medziknižničnej výpožičnej služby, zhotovovanie rešerší a podobne. 

Teší nás, že v roku 2017 sme oproti roku 2016 zaznamenali vyšší počet detských 

používateľov do 15 rokov, čo predstavuje – 41,4 % z celkového počtu používateľov. 

 Úbytok používateľov a výpožičiek spôsobila niekoľko mesačná rekonštrukcia 

náučného odelenia a študovne. Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú počet používateľov, je 

nezamestnanosť. Bardejov a celý región je známy vysokým percentom nezamestnanosti. 

Tým, že mladí ľudia po skončení školy odchádzajú za prácou do iných regiónov či krajín, 

prestávajú byť používateľmi knižnice. Populácia klesá, čiže nevzniká ani prirodzený nárast 

mladých používateľov. Nie menej závažným faktorom je internet, dostupný takmer všade, 

televízia a iné masovo – komunikačné prostriedky, ktoré lákajú najmä mládež. Napriek tomu, 

že tlačenú knihu nič nenahradí dostatočne, nemôžeme opomínať ani rozširovanie 

elektronických kníh. Počet čitateľov i výpožičiek je zobrazený v nasledujúcich tabuľkách. 
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KNIŽNIČNÉ FONDY 
 

 

KNIŽNIČNÝ FOND 
Skutočnosť 

2016 

Plán 

2017 

Skutočnosť 

2017 

Knižničné jednotky spolu 78 443 79 000 75 830 

KF na 1 obyvateľa 2,39 2,37 2,31 

KF na 1 používateľa 14,22 14,29 14,17 

Počet vyradených knižničných dokumentov 2 655 3 000 4 926 

Celkový prírastok KF 2 737 1 500 2 313 

Prírastok kúpou 2 509 1 200 2 028 

Prírastok inou formou /dar,  náhrada/ 228 300 285 

Celkovo vynaložené finančné prostriedky 

na nákup KF ( knihy a časopisy) 
24 248 13 605 21 956,01 

Z toho z vlastného rozpočtu VUC 15 448 6 507 16 529,98 

Z iných zdrojov /granty, sponzorské/ 8 800 7 098 9230 

Na jedného obyvateľa 0,74 0,41 0,66 

Na 1 používateľa 4,39 2,48 4,10 

Počet obyvateľov 32 749 32 749 32 787 

 

 
POUŽÍVATELIA /ČITATELIA/ 
 

 

POUŽÍVATELIA 
Skutočnosť 

2016 
Plán 2017 

Skutočnosť 

2017 

Počet registrovaných čitateľov 5 517 5 525 5 350 

Z toho: 
- deti 1 955 1 960 2 215 

- dospelí 3 562 3 565 3 135 

Celkový počet návštevníkov knižnice 44 352 44 352 44 100 

Počet návštevníkov na podujatiach 7 643 7 645 7 420 

Internet pre verejnosť 7 643 1 878 1 374 

Percento používateľov z počtu obyvateľov 17 17 16 
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VÝPOŽIČKY 
 
 

VÝPOŽIČKY 
Skutočnosť 

2016 
Plán 2017 

Skutočnosť 

2017 

Celkový počet výpožičiek spolu /absenčné 

a prezenčné/ 
201 583 201 583 200 177 

Z toho: 

- odborná literatúra pre dospelých 69 535 69 535 68 769 

- krásna literatúra pre dospelých 53 217 53217 55209 

- odborná literatúra pre deti 9660 9660 9750 

- krásna literatúra pre deti 43315 43315 45350 

Výpožička periodík 25870 25870 21099 

Špeciálne dokumenty 870 870 490 

Prezenčné výpožičky 52193 52193 51628 

Počet výpožičiek na 1 obyvateľa 6,15 6,15 6,11 

Počet výpožičiek na 1 používateľa 36,53 36,53 37,41 

 

 

 

ZNEVÝHODNENÍ POUŽÍVATELIA 
 
 

ZNEVÝHODNENÍ POUŽÍVATELIA 
Skutočnosť 

2016 

Skutočnosť 

2017 

Počet nevidiacich a slabozrakých používateľov 32 13 

- z toho deti do 14 rokov 0 0 

Vypožičané knižné tituly 260 233 

- t.j. vypožičaných kaziet spolu 565 0 

Knižné jednotky na MP3  15 196 

Knižné jednotky na MP3 /on-line/ 35 37 

Počet používateľov z klubu sclerosis multiplex  18 15 
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PROJEKTY A GRANTY 

 

 Okresná knižnica Dávida Gutgesela v roku 2017 vypracovala celkom 4 žiadosti 

o udelenie dotácie . Podporené boli štyri  projekty . 

1) FPU – Doplnenie a obnova knižničného fondu – podporený 6 000 € 

2) FPU – Interierové vybavenie čitárne a študovne – podporený 5 000 € 

3) Mesto Bardejov – Doplňovanie knižného fondu – 3 200 € 

4) Kultúrne poukazy – 30 € 

 

VZDELÁVACIE PODUJATIA 

 

Vzdelávanie pracovníkov knižnice bolo prevažne zamerané na  zvládnutie nových 

oblastí knižnično – informačných služieb a to najmä práci v KIS VIRTUA.  Pracovníci 

knižnice sa zúčastňovali na celoslovenských vzdelávacích a odborných podujatiach, ktoré 

organizovala Slovenská národná knižnica v Martine, Štátna vedecká knižnica v Prešove, 

Košiciach a Univerzitná knižnica v Bratislave. Tieto podujatia boli prínosom pre rozvoj 

slovenského knihovníctva. Pravidelne sme sa zúčastňovali na poradách pripravených 

Slovenskou národnou knižnicou v Martine.  

 Ekonóm a pokladníčka sa pravidelne zúčastňovali na školeniach  týkajúcich sa nového 

účtovného programu, prechodu na Euro a iných programov, ktoré boli odporučené VUC.  

 Dvakrát ročne bolo pripravené školenie pre obecných profesionálnych knihovníkov. 

Týkalo sa spracovania štatistických údajov, tvorby štatútov obecných knižníc a iných aktualít. 

 

 

ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE 

 

 Cieľom elektronizácie a automatizácie bolo skvalitnenie fungovania našej organizácie 

pomocou nových postupov a spôsobov využitia ich programov, ktoré sa pravidelne 

aktualizovali. Internet sa v našej organizácii využíva od roku 2002 prostredníctvom 

mikrovlnného pripojenia. Používatelia sa môžu v čitárni prostredníctvom free wifi pripojiť aj 

na vlastné notebooky. Automatizované systémy produkujú veľké množstvo detailných 

informácií pre riadenie, na základe ktorých môžeme v budúcnosti zlepšiť služby pre 

používateľov. 
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 Web stránka Okresnej knižnice Dávida Gutgesela obsahuje aj on-line katalóg, 

prostredníctvom ktorého si čitatelia môžu zistiť, aké tituly sa nachádzajú v knižnom fonde, ale 

aj predĺžiť výpožičky, či urobiť rezerváciu. Pre lepšiu informovanosť verejnosti sme prihlásili 

knižnicu aj na facebook. 

 Pracovníci knižnice pri svojej práci používajú 15 PC a jeden notebook. Verejnosť má 

k dispozícii 4 stanice bezplatného internetu a jednu stanicu za poplatok. Bezplatný internet 

v roku 2017 využilo 381 používateľov. Táto služba je oproti minulým rokom oveľa menej 

využívaná. Keďže internet je ľahko dostupný a má ho zavedená väčšina domácnosti, túto 

službu využívajú viac turisti a náhodní návštevníci knižnice. Používatelia knižnice majú 

k dispozícii WIFI pripojenie na internet. 

 Od septembra 2014 ponúkame našim používateľom možnosť vrátenia kníh 

prostredníctvom biblioboxu, ktorý je  umiestnený pred budovou knižnice. V roku 2017 bolo 

týmto spôsobom vrátených 6 743 kníh. 

 

 

PRIESTOROVÉ PODMIENKY, OPRAVY A REKONŠTRUKCIE 

 

Celková plocha priestorov predstavuje 1 210,50 m², z toho plocha hlavných priestorov 

pre návštevníkov – verejná časť – 785,20 m², plocha hlavných priestorov pre zamestnancov a 

sklady – neverejná časť – 308,50 m², ostatná plocha – 116,80 m². 

Knižničný fond v centrálnej požičovni a pobočkách je vo voľnom výbere v počte      

74 200 zväzkov. Časť duplicitného fondu je uložená v skladových priestoroch v počte 1 630 

zväzkov. Knižnica už od roku 1995 má bezbariérový prístup do prízemných priestorov 

budovy, čím sme umožnili rovnaký prístup handicapovaným obyvateľom mesta a okolia 

nielen ku knižnému fondu ale aj k mediálnym informáciám. 

 V centrálnej budove sme v roku 2017 mali troch podnájomníkov. Na prízemí časť 

priestorov má prenajatá firma Chateau wine.eu. s.r.o., ktorá v prenajatých priestoroch zriadila 

kaviareň. V suteréne boli prenajaté dve miestnosti pre firmu pre firmu Hela – predaj tlačív 

a jedna miestnisť pre firmu Miško – predaj detského oblečenia.  

V prechodnej časti z novej do starej budovy bola prenajatá časť priestoru pani Slávke 

Varjanovej, ktorá v nich ponúka kopírovacie práce.  

Koncom roka 2016 sa prejavila závažná technická porucha stavby, prístavby knižnice, 

v ktorej je umiestnená študovňa a čitáreň na poschodí, v spodnej časti náučné oddelenie. 

Pôvodná stavba na mieste terajšej prístavby knižnice bola postavená ako účelová stavba na 
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garáže pre Technické služby. Po zániku technických služieb sa kvôli zhodnoteniu pôvodného 

objektu z garáže prestavali na prístavbu knižnice, na pôvodné obvodové múry sa pristavilo 

ďalšie podlažie, pričom sa vôbec neriešili základy stavby. Po dokončení sa prístavba prikryla 

strešnou krytinou BRAMAC. Po 20 rokoch sa začala prejavovať statická porucha stavby. 

Objavilo sa značné množstvo trhlín v murive, stavba začala sadať.  

 Na základe vypracovaného statického posudku zastupiteľstvo PSK schválilo 

investičné finančné prostriedky na vypracovanie projektu na odstránenie statickej poruchy. 

Statický posudok bol financovaný z rozpočtu organizácie v sume 540  €.  

Projekt Statické zabezpečenie objektu knižnice bol financovaný z investičných 

prostriedkov PSK v sume 11 400 €. Na základe vypracovaného projektu a rozpočtu boli 

zastupiteľstvom PSK schválené investičné prostriedky na odstránenie poruchy 

v celkovej sume 85 000 €. 

 

 Po vypracovaní projektu boli navrhnuté a realizované následné práce: 

- Spevnenie základov a základovej špáry. 

- Injektáž pod základy budovy do hĺbky 6 m. 

- Zrealizovaný veniec v základovej časti a prepojený s jestvujúcim základovým 

murivom. 

- Odstránená podlaha nad I. podlažím. 

- Vykonané statické zabezpečenie stropu s doplnením ocele a prepojením na jestvujúci 

veniec. 

- Realizovali sa opravy trhlín v murive pomocou oceľových sieti a ocele ROXOL. 

- Urobili sa vysprávky stien  , omietok, vrátane malieb. 

- Realizovala sa tepelná izolácia stropu, cementového poteru a keramickej dlažby. 

- Vymenili sa dva nosné stĺpy, ktoré boli staticky narušené a napadnuté hubou. 

Následne boli ošetrené a povrchovo upravené. 

- Nad II. nadzemným podlažím bol zdemontovaný sadrokartónový strop, ktorý 

vykazoval značné množstvo trhlín a deformácií. Strop bol nahradený novým 

kazetovým podhľadom. 

- Krov vykazoval  značné deformácie a priehyby, z toho dôvodu boli doplnené veznice, 

krovy a klieštiny.  Následne sa vykonalo zostuženie celého krovu a doplnenie nových 

častí drevnou hmotou. 
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- Celý krov bol ošetrený proti hnilobe a škodcom. Krytina BRAMAC na niektorých 

miestach pretekala, preto bola v poškodených častiach opravená, prasknuté tašky boli 

nahradené novými, trhliny boli vytmelené. 

- Okolo stavby boli urobené terénne úpravy, rigol na odvedenie vody, ochranné 

chodníky a spevnené plochy okolo budovy boli dané do pôvodného stavu. 

 

Odstránenie statickej poruchy bolo financované z kapitálových prostriedkov PSK 

v celkovej sume 85 000 €. 

 

Okrem toho sa na prístavbe v rámci údržby vykonali ďalšie práce: 

- Vymenila sa poškodená podlahová krytina v dvoch kanceláriách. 

- Vymenili sa okná v celej prístavbe za plastové. 

- Natreli sa radiátory a namontovali zatváracie ventily 

- Vymaľovali sa chodbové priestory 

- Na I. podlaží, na oddelení náučnej literatúry sa oprava stropu realizovala 

nainštalovaním podhľadov. 

- Vymenili sa stropné svietidlá v celej prístavbe. 

 

Financovanie údržby budov: 

- Svietidlá a elektroinštalačný materiál, núdzové svetlá 2 805,25 € 

- Radiátory          375,67 € 

- Okná                  5 000 € 

- Zariadenie do čitárne                5 668 € 

 

Fond na podporu umenia nám schválil projekt na zariadení vo výške 4 680 €, avšak 

doposiaľ sme nedostali ani zmluvy, takže zariadenie zatiaľ bolo uhradené z rozpočtu 

organizácie. 

 

Odmena stavebného dozoru:     3 000 € 

 

Časový harmonogram:  

November: Statický posudok 

December: Vpracovanie projektov 

Začiatok realizácie stavby: 20.3.2017 

Plánované ukončenie: 30.9.2017 

Skutočné ukončenie a prebratie stavby: 4.8.2017 
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REVÍZIE: 

 

- Revízia hasiacich prístrojov. 

- Mimoriadna revízia knižného fondu na pobočke Vinbarg z dôvodu ukončenia činnosti.  

 

 

PERSONÁLNA OBLASŤ 
 

Počas roku 2017 sme z dôvodu šetrenia neobsadili voľné pracovné miesto odborného 

knihovníka. Počet pracovníkov bol 17. Z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti jednej 

pracovníčky a odchodu na rodičovskú dovolenku druhej pracovníčky sme riešili jej 

zastupovanie prijatím dvoch uchádzačiek o prácu evidovaných na Úrade práce, sociálnych 

vecí a rodiny, na ktorých plat prispieva ÚPSVaR. Napriek tomu nám jedna pracovníčka 

chýba. Chýbajúcu pracovnú silu sme riešili zastupovaním odbornými pracovníkmi – 

metodičkou, bibliografkou a katalogizátorkou, čo ide na úkor odbornej práce. Aby sme 

neznížili kvalitu poskytovania služieb, ani rozsah hodín pre verejnosť, obmedzili sme 

prevádzkový čas na pobočkách Vinbarg a  Bardejovské Kúpele. Žiaľ, pri súčasnom rozpočte 

ani nie je možné stav pracovníkov zvýšiť. 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela  je nasledovná : 

5 -  vysokoškolské vzdelanie I.stupňa 

8  -  vysokoškolské vzdelanie II.stupňa 

5  -  úplné stredné odborné vzdelanie 

 

Jedna pracovníčka si v súčasnosti dopĺňa inžinierske  vzdelanie  na Podnikovo 

hospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity Bratislava, pobočka Michalovce.  

 

Priemerný vek odborných pracovníkov - 45 rokov. 

Priemerná mesačná mzda pracovníkov  - 673 €. 

 

Pracovníci sú odmeňovaní podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a podľa prílohy č. 1 a 2 k nariadeniu vlády SR č. 432/2015 Z.z. 
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FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 

 

PRÍJMY 

 

Druh 2016     Suma v € 2017     Suma v € 

Dotácia z PSK 245 841 273 489 

Ministerstvo kultúry – FPU 17 062 11 030 

Čitateľské poplatky 15 086 9 647 

Nájomné 11 514 12 368 

Úroky z účtov 0 0 

Iné výnosy /burza, teplo, energia a voda/ 6 866 5 415 

Ostatné /granty, dary, príspevky od mesta/ 0 10 763 

Spolu 296 369 322 712 

 

 

VÝDAVKY 

 

Druh  2016     Suma v €  2017    Suma v € 

Materiál 34 464 47 428 

- z toho knihy, časopisy 26 231 21 956 

Cestovné 333 368 

Energie /plyn, elektrina, voda/ 17 668 16 445 

Opravy 6 196 17 822 

Osobné náklady 201 501 207 472 

- mzdy 141 485 142 899 

- odvody 50 194 49 868 

- Stravné lístky 7 160 8 032 

- DDP, náhrady za PN 2 662 3 180 

Daň z nehnuteľnosti 388 360 

Daň z príjmu 2 221 2 461 

Ostatné náklady /internet, poštovné, správcovstvo 

budov, sociálny fond, poistky a iné/ 
20 429 19 485 

Odpisy 13 391 7 472 

Spolu 296 591 319 313 

 

Zisk 3 399 € 
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KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 
 

V hodnotenom období boli organizácii pridelené kapitálové prostriedky vo výške      

85 000 € na realizáciu Projektu statického zabezpečenia prístavby OKDG. 

 

Podrobný ekonomický rozbor je priložený k hodnotiacej správe. 

 

 

KNIŽNICE A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ 
 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove má kolektívne a individuálne 

členstvo v Spolku slovenských knihovníkov a knižníc , taktiež je zaregistrovaná v Slovenskej 

asociácii knižníc. Členstvo v iných spolkoch, združeniach, konzorciách, kluboch, knižnica 

nemá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bardejove 12.1.2018    Mgr. Ľudmila Jászayová 

        riaditeľka 


