SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEJ
ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK
ZA ROK 2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Základné informácie:

a) Turčianska knižnica v Martine
b) sledované obdobie – rok 2014

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1. Úlohy a miesto kultúrnej organizácie v národnom systéme kultúrnych organizácií
1.1.

Poslanie kultúrnej organizácie a funkcie, vyplývajúce z plnenia mestských, regionálnych, krajských, príp. medzinárodných funkcií kultúrnej organizácie, porovnanie kvantitatívnych a kvalitatívnych výstupov činnosti.

Turčianska knižnica v Martine plní v rámci národného knižničného systému
SR úlohy a funkcie regionálnej knižnice, ktoré sú definované v Zákone č. 183/2000 Z.z.
o knižniciach. Jej zriaďovateľom je od 1.4. 2002 Žilinský samosprávny kraj. Žilinský
samosprávny kraj vydal pre knižnicu zriaďovaciu listinu, v rámci ktorej je regionálnou
kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá plní funkciu verejnej mestskej
knižnice pre mesto Martin a regionálnej knižnice pre územie okresov Martin
a Turčianske Teplice. Je priamo riadená ustanoveným odborom kultúry a cestovného
ruchu Úradu ŽSK. Metodicky ju usmerňuje Krajská knižnica v Žiline, ktorá plní funkciu
krajskej metodiky a Slovenská národná knižnica v Martine – odbor pre knižničnú
sústavu SR.
1.2.

Plnenie prioritných úloh v roku 2014

Informatizácia knižnice (strategická úloha č. 1)
V oblasti informatizácie nezaznamenala Turčianska knižnica v Martine v roku 2014
zásadné zmeny. V plnej miere využívala knižnično-informačný systém CLAVIUS,
ktorý prispel k skvalitneniu poskytovaných služieb prostredníctvom on-line
pripojenia všetkých 4 pobočiek knižnice k centrálnej knižnici a pripojením on-line
katalógu k webovej stránke knižnice. Uvedené zmeny sa pozitívne prejavili
v ukazovateľoch návštevnosti webovej stránky knižnice i počte pripojení k on-line
katalógu.
Stav technického vybavenia knižnice sa v r. 2014 rozšíril o 1 notebook,
dataprojektor, multifunkčné kopírovacie zariadenie, premietacie plátno so stojanom
a fotoaparát, ktoré využíva pobočka TK na sídlisku Sever v rámci projektu Podpora
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komunitných aktivít v knižnici, ktorý bol podporený prostredníctvom projektu
z grantového systému MK SR.
V súvislosti s nedostatočným rozpočtom sa ani v roku 2014 nepodarilo zabezpečiť
pre používateľov internetové WiFi pripojenie pre verejnosť.
V oblasti technického vybavenia knižnica potrebuje inovovať hlavne počítačovú
techniku pre zamestnancov.
Zabezpečovanie informačných zdrojov (strategická úloha č. 2)
V oblasti zabezpečovania informačných zdrojov v roku 2014 sa v porovnaní
s predchádzajúcim rokom situácia zhoršila. Na doplňovanie KF bolo v roku 2014
vynaložených o 6922,15 € menej ako v predchádzajúcom roku.
Pokles bol spôsobený tým, že knižnica jeden medzinárodný projekt končila a na
dvoch sa podieľala ako partner a nebola možnosť z týchto projektov získať aj
prostriedky na nákup KF. Knižnica síce získala 2000,-€ z grantového systému mesta
Martin a snažia sa rokovať s predstaviteľmi mesta o systémovej podpore v súvislosti
s tým, že pobočky knižnice, ktoré poskytujú služby prioritne obyvateľom mesta sú
pre rozpočet knižnice neúmernou záťažou. V hodnotenom období, však napriek
pozitívnemu postoju mesta neuspela a v záujme úspory prevádzkových nákladov
obmedzila činnosť v dvoch pobočkách. Doplňovanie knižničného fondu je sústavne
nedostatočné a hlboko pod rovňou odporúčaných štandardov odsúhlasených MK SR
v roku 2010. Nezanedbateľnou pomocou v oblasti doplňovania knižničného fondu
boli opäť knižné dary od 199 fyzických i právnických osôb, ktoré z počtu
doplnených dokumentov predstavovali až 67%.
V záujme aktualizácie a ochrany knižničných fondov sa v mesiacoch máj až júl
2014 uskutočnila generálna revízia knižničného fondu v zmysle Zákona č. 183/2000
Z.Z. o knižniciach po desiatich rokoch. Súčasťou revízie bola i obnova a aktualizácia
knižničného fondu, v záujme ktorej bolo vyradených viac ako 20 000 zväzkov
obsahovo zastaraných, fyzicky poškodených a hygienicky nevyhovujúcich.
Knižnično-informačné služby (strategická úloha č. 3)
V roku 2014 sa v Turčianskej knižnici v oblasti poskytovania knižničnoinformačných služieb v plnej miere prejavili pozitíva týkajúce sa implementácie KIS
CLAVIUS. Na základe tohto softvéru všetky 4 pobočky s centrálnou knižnicou
mohli poskytovať služby s využitím on-line katalógu Carmen elektronicky. Klasické
služby sa realizovali s využitím centrálneho výpožičného pultu 54 hodín týždenne.
Na jednotlivých pracoviskách knižnice sa používatelia mohli voľne pohybovať a pri
výbere dokumentov sa im naplno venujú odborné pracovníčky.
V priebehu roku 2014 došlo viac krát k úprave výpožičných hodín. V centrálnej
knižnici v súvislosti s realizáciou generálnej revízie knižničného fondu i čerpaním
dovoleniek v letnom období. V pobočkách bolo v súvislosti s nevyhovujúcou
finančnou situáciou nevyhnutné znížiť celý úväzok o jedného pracovníka a tým boli
od 1.6.2014 obmedzené výpožičné hodiny v pobočke Ľadoveň a Priekopa z piatich
dní na tri dni v týždni.
V pobočke Záturčie sa podarilo udržať denné výpožičné hodiny v súvislosti s tým, že
tam pracuje odborná pracovníčka na polovičný úväzok.
V roku 2014 v rámci skvalitňovania služieb bolo v plnej miere využívane pracovisko
pre deti vybudované v rámci projektu Prečo čítať deťom? a v auguste 2014 bola
otvorená prevádzka letnej čitárne.
Rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávanie zamestnancov knižníc (strategická úloha
č. 6)
V oblasti personálnej práce v Turčianskej knižnici došlo v hodnotenom období opäť
k niektorým drobným zmenám. V knižnici podľa počtu dní pracovnej neschopnosti
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opäť chýbali celý rok takmer 2 pracovníci a bolo potrebné zabezpečiť zastupovanie.
Knižnica sa snažila umožňovať pracovníkom účasť na odborných podujatiach
realizovaných Spolkom slovenských knihovníkov i Slovenskou asociáciou knižníc,
či inými knižnicami. Dôležitým príspevkom v oblasti odborného vzdelávania boli
vzdelávacie aktivity pre knihovníkov realizované v rámci projektu cezhraničnej ČRSR spolupráce pod názvom „Barevný svět poznávání – Informačním vzdělávaním
k rozvoji regionú“.
Projekt bol zameraný na vzdelávanie knihovníkov v oblasti nových metód práce
s deťmi- takzvané informačné vzdelávanie a overenie týchto metód na deťoch na
slovenskej i českej strane v záujme zvýšenia kvality informačného vzdelávania.
Podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti
používateľov (strategická úloha č. 7)
Významnými príspevkami v oblasti podpory celoživotného vzdelávania a zvyšovania
informačnej gramotnosti používateľov sú knižnicou zrealizované podujatia. V roku
2014 knižnica zrealizovala celkom 665 podujatí, z toho bolo 225 podujatí
zameraných na informačnú výchovu. Podujatia boli určené pre deti ale aj pre ostatné
vekové kategórie a seniorov.
V oblasti podpory celoživotného vzdelávania a zvyšovania informačnej gramotnosti
používateľov v roku 2014 knižnica pokračovala v realizácii projektu Vzdelávajme sa
spolu prostredníctvom realizácie rôznych tvorivých dielní a kurzov práce
s informačnými technológiami. Kurzy sa realizovali pod vedením pracovníkov TK
v dopoludňajších hodinách v celkovom rozsahu 10 hodín a boli bezplatné.
Knižnica pokračovala aj v realizácii i kurzov tréningov pamäti pre seniorov, ktoré
začala realizovať v rámci celoslovenského projektu „Vzdelaní knihovníci =spokojní
návštevníci“.
Príspevkom k podpore celoživotného vzdelávania bol i projekt „Prečo čítať deťom?,“
v rámci ktorého sa pravidelne konali podujatia pre deti predškolského veku
a rodičov.
V roku 2014 bol opäť realizovaný aj projekt Tvorcovia kníh medzi deťmi a
mládežou zameraný na podporu čítania detí, dotovaný z grantového systému
Ministerstva kultúry SR. S pozitívnou odozvou sa stretlo už tradičné podujatie
Martinská poetická jeseň 2014, Kniha Turca 2013, Noc s Andersenom.
V rámci projektu Podpora komunitných aktivít v knižnici sa uskutočnilo 20 podujatí
zameraných na odbúravanie bariér medzi generáciami, na ktorých sa stretávali deti
so seniormi.
Výstavba a rekonštrukcia budov knižnice a ochrana KF (strategická úloha č. 8)
V roku 2014 Turčianska knižnica z príspevku zriaďovateľa Žilinského
samosprávneho kraja zrekonštruovala administratívnu budovu TK. V rámci
rekonštrukcie bolo vymenené kúrenie, elektrické a nízkonapäťové rozvody,
vymenené okná, sanitárne zariadenia, podlahy, omietky, zateplená strecha i celá
budova. V rámci rekonštrukcie sa prihliadalo na úpravu interiéru tak, aby mohla byť
využívaná Turčianskym kultúrnym strediskom, ktoré ju má prevziať do správy od
roku 2015.
Turčianska knižnica tiež ukončila úpravu letnej čitárne. V rámci sťahovania
administratívnych pracovísk TK do pavilónu A s prostriedkov ŽSK získala TK
skrinky, stoličky a koberec na dozariaďovanie.
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1.3.

Sieť verejných kultúrnych organizácií Vášho typu v regióne v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov
Turčianska knižnica je regionálnou knižnicou s metodickou pôsobnosťou smerom
k obecným a mestským knižniciam regiónu Turiec. Túto sieť tvorí 38 obecných
neprofesionalizovaných knižníc, Mestská knižnica vo Vrútkach v okrese Martin.
V okrese Turčianske Teplice patrí do siete 23 obecných neprofesionalizovaných
knižníc a Mestská knižnica v Turčianskych Tepliciach. Obecné a mestské
knižnice sú zriaďované obecnými a mestskými úradmi a Turčianska knižnica sa
im snaží pomáhať usmerneniami v odbornej činnosti a tiež pri získavaní
finančných prostriedkov prostredníctvom grantov.
Turčianska knižnica v Martine poskytuje knižnično-informačné služby v centre
mesta prostredníctvom 2 výpožičných miest. Pri centrálnom pulte zabezpečuje
výpožičný proces pre pracovisko beletrie pre dospelých, pracovisko s náučnou
a pracovisko s detskou literatúrou. Čitáreň má samostatný výpožičný proces,
pretože návštevníci využívajú iný vchod do priestorov. Registrácia používateľov
sa realizuje pri centrálnom pulte.
Knižnica poskytuje služby a realizuje kultúrno-výchovné aktivity tiež v 4
pobočkách umiestnených na sídliskách mesta Martin na Severe, v Priekope,
Záturčí a na Ľadovni. Na sídlisku v Záturčí je pobočka umiestnená v základnej
škole a na sídlisku Ľadoveň pracuje pobočka v priestoroch osemročného
Gymnázia J. Lettricha. V Martine okrem Turčianskej knižnice poskytuje
knižnično-informačné služby Slovenská národná knižnica i Akademická knižnica
a audiovizuálne stredisko Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Okrem toho sieť
školských knižníc. SNK ako najvýznamnejšia národná a vedecká knižnica na
Slovensku poskytuje aj služby verejnosti zamerané predovšetkým na študentov a
odborníkov, čím vytvára pre TK konkurenčné prostredie. Akademická knižnica
JLF UK poskytuje služby výhradne študentom a pedagógom fakulty.
Sieť 10 školských knižníc v Martine je orientovaná na poskytovanie knižničnoinformačných služieb žiakom a pedagógom škôl, no poskytuje neprofesionálne
služby.

1.4.

Potenciálne používateľské zázemie
Počet obyvateľov mesta Martin: 56 526
Okres Martin: 97 071
Počet obyvateľov mesta Turčianske Teplice:
Okres Turčianske Teplice: 16 244
Počet školopovinných detí :
Mesto Martin: 4 294
Okres Martin vrátane mesta: 6 116
Mesto Turčianske Teplice: 697
Okres Turčianske Teplice vrátane mesta: 860
Počet škôl:
Martin: 13 ZŠ,9 SŠ,1 VŠ
Vrútky: 2 ZŠ, 1 SŠ
Turčianske Teplice: 2 ZŠ, 2 SŠ
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2. Vzájomná koordinácia a kooperácia.
2.1.

Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, inými
kultúrnymi organizáciami, s mestami a obcami, organizáciami 3. sektoru, s občianskymi združeniami (pozri prílohu č. 1)

V budovách na Divadelnej ul., ktoré má v správe Turčianska knižnica je na základe
zmluvy o výpožičke umiestnené Turčianske kultúrne stredisko.
Knižnica
poskytuje priestory TKS aj na podujatia ako amatérske výstavy a ďalšie aktivity.
Pracovníci TKS majú možnosť využívať služby knižnice. Organizácie si navzájom
vypomáhajú pri propagácii podujatí, spolupracujú pri realizovaní výstav, TKS využíva
zariadenia a techniku knižnice.
S ostanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Turčianska knižnica
spolupracovala poskytovaním technického vybavenia a propagáciou pri organizácii
podujatí.
V rámci ostatných regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je
vynikajúca spolupráca pri výmene skúseností, riešení odborných problémov
i organizovaní spoločných podujatí. Spolupráca sa prehĺbila pri realizácii viacerých
cezhraničných projektov, kde si vzájomne knižnice vypomáhajú pri vzdelávacích
aktivitách, či propagácií. Okrem uvedených organizácii TK spolupracovala v roku
2014 aj s Miestnym odborom Matice slovenskej, s OZ Slovenská únia proti
osteoporóze, s OZ paličkovanej čipky, I. klubom patchworku v Martine s Centrom
pomoci Liga proti rakovine, Národným parkom Veľká Fatra so Spolkom slovenských
spisovateľov, Spolkom slovenských knihovníkov, viacerými vydavateľstvami
a samozrejme s materskými, základnými a strednými školami.
2.2.

Medzinárodná spolupráca (pozri prílohu č. 2)

V hodnotenom období Turčianska knižnica v Martine pokračovala v udržiavaní
medzinárodnej spolupráce predovšetkým na základe realizácie cezhraničných
projektov. V roku 2014 pokračovala spolupráca s Miejskou Bibliotekou Publicznou v
Cechowicach Dziedzicach, s ktorou realizovala už tretí medzinárodný projekt pod
názvom Prečo čítať deťom? (Aktivity knižnice pre rodičov a deti predškolského veku).
Spolupráca v roku 2014 pokračovala aj prostredníctvom realizácie projektu Ušité na
mieru, v rámci ktorého sa uskutočnili 3 tvorivé dielne pre deti pod vedením poľských
lektoriek.
V rámci medzinárodnej spolupráce TK udržiavala kontakty aj s Masarykovu veřejnou
knihovnou vo Vsetíne a zabezpečovala udržateľnosť projektu „Práca s literatúrou nás
spája“, ktorý realizovala od septembra 2011 augusta 2012. S úspechom sa stretlo
podujatie videomost - určené deťom v Martine i vo Vsetíne. V rámci tohto podujatia
sa mali možnosť deti z obidvoch miest navzájom zoznámiť s veľkonočnými ľudovými
zvykmi. Turčianska knižnica sa stala v roku 2014 partnerom Masarykovej veřejnej
knihovny pri realizácii projektu „Barevný svět poznávání“.
Medzinárodná spolupráca bola v roku 2014 realizovaná aj prostredníctvom tradičného
podujatia TK Martinská poetická jeseň, ktorého sa zúčastnili aj Slováci zo zahraničia
v Poľsku, Maďarsku, Česku i Taliansku.
3. Riadiaca a kontrolná činnosť.
3.1.

Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti
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Vnútorná kontrola bola realizovaná v roku 2014 v Turčianskej knižnici v zmysle
zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole priebežne počas celého roka.
Pracovníčka poverená vnútornou kontrolou uskutočnila štvrťročne priebežnú
kontrolu, z ktorej spracovala zápisy. Zistené drobné nedostatky boli odstránené.
V rámci vnútro knižničnej metodiky sa metodické návštevy a konzultácie týkali
predovšetkým riešenia problémov okolo KIS Clavius – išlo predovšetkým o štatistické
vykazovanie v katalogizácii, ale aj v službách.
V roku 2014 sa konali pravidelné porady vedenia TK a tiež porady všetkých
pracovníkov, z ktorých boli priebežne spracovávané zápisy.
3.2.

Výsledky kontrolnej činnosti kontrolných orgánov

Dňa 20.3.2014 bola v Turčianskej knižnici realizovaná kontrolná činnosť zo strany
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Martine zameraná na nelegálne
zamestnávanie. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecných
záväzných právnych predpisov.
4. Návštevnosť kultúrnej organizácie – (pozri prílohu č. 3)
Návštevnosť knižnice v roku 2014 zaznamenala pokles predovšetkým v súvislosti
s tým, že z ekonomických dôvodov bolo nutné zrušiť v organizačnej štruktúre jedno
pracovné miesto a obmedziť výpožičné služby v pobočkách na sídlisku Priekopa
a Záturčie z piatich dní v týždni na 3 dni. Okrem toho sa v roku 2014 v mesiacoch
máj-júl realizovala generálna revízia knižničného fondu v čase, ktorej boli pobočky aj
centrálna knižnica zatvorené pre verejnosť.
5. Otváracie hodiny pre verejnosť a výška vstupného v roku 2014
5.1.

Otváracie hodiny centrálneho objektu Divadelná č. 3
Pondelok - piatok: od 8,00 do 18,00 hod.
Sobota: od 9,00 do 13,00 hod.
Pracovisko pre deti od 12,00 do 18,00 hod. v čase od 8,00-12,00 hod. –kolektívne
podujatia.

5.2.

Otváracie hodiny pobočiek, expozícií
Pobočka Sever: pondelok – piatok: 9,00-18,00 hod.
Sobota od 9,00 do 13,00 hod.
Pobočka Priekopa: pondelok a streda - zatvorené
utorok a štvrtok : 9,00-12,30 hod. a 13,00-17,00 hod.
piatok 12,00-16,00 hod.
Pobočka Ľadoveň: pondelok a streda: 9,00-12,00 hod. a 12,30 -17,00 hod.
utorok a štvrtok: zatvorené
piatok: 12,00 – 16,00 hod.
Pobočka Záturčie: pondelok – 9,00 – 13.00 hod.
utorok – 11.00 – 16.00 hod.
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streda –

5.3.

11.00 – 16.00 hod.

štvrtok –

9.00 – 13.00 hod.

piatok –

9.00 – 13.00 hod.

Týždenný výpožičný čas (regionálne knižnice)
V centrálnej knižnici je týždenný výpožičný čas 54 hodín, v pobočke Sever je 49
hodín a v pobočke Záturčie 22 hodín a v pobočkách na sídliskách Priekopa a Ľadoveň 20 hodín.

5.4.

Výška zápisného poplatku v jednotlivých objektoch
Turčianska knižnica nevyberá vstupné na podujatia. Základné knižničnoinformačné služby poskytuje pre registrovaných používateľov bezplatne. Od
používateľov vyberá len ročný zápisný poplatok, ktorý bol v roku 2014
nasledovný: dospelí 5,-€, deti predškolského veku 0,-€, deti do 15 rokov 2,- € ,
študenti 4,- €, dôchodcovia a ZŤP 3,-€, jednorazový členský poplatok 0,5 €.
K zvýšeniu zápisného o 1,-€ u dospelých používateľov, dôchodcov a študentov
došlo v roku 2013.

5.5.

Poskytované zľavy (dôchodcovia, ZŤP, deti, množstevné zľavy... )
Knižnica poskytovala aj v roku 2014 zľavy pre dôchodcovia a ZŤP oproti dospelým o 40% teda zápisné bolo 3, -€ a deti do 6 rokov mali zápisné bezplatné.
V rámci Týždňa slovenských knižníc TK neodpúšťala používateľom zápisné poplatky.

5.6.

Využitie kultúrnych poukazov (pozri prílohu č. 4)
Prostredníctvom grantového systému MK SR - kultúrnych poukazov získala TK
celkom 1579,-€, ktoré boli použité na nákup knižničného fondu - periodík.

5.7.

Zmeny v otváracích hodinách a vo vstupnom v roku 2014
V priebeh roka 2014 došlo viac krát k úprave otváracích hodín v pobočkách Záturčie, Priekopa a Ľadoveň v súvislosti s tým, že od júna 2014 bolo v organizačnej
štruktúre TK zrušené v službách jedno pracovné miesto z dôvodu nevyhovujúcej
finančnej situácie. Činnosť bola zabezpečovaná úsporným spôsobom tak, že
pracovníčky pobočiek poskytujú služby striedavo i v centrálnej knižnici.
Vzhľadom k tomu, že pracujú na celý úväzok nie sú efektívne ich presuny v rámci
jedného dňa z pobočky do centrálnej knižnice a naopak.
Registračný poplatok pre dospelých používateľov, dôchodcov, ZŤP a študentov
bol zvýšený o 1,-€ v roku 2013. V roku 2014 došlo k zmene poskytovaní služieb
verejného internetu pre neregistrovaných používateľov TK v tom zmysle, že
prvých 15 min. sa poskytuje internet bezplatne, no za každých ďalších začatých
30minút platí 0,20 €. Toto opatrenie prijala knižnica po ukončení päťročného
projektu SNK „Internet do knižníc“, kedy bolo poskytovanie internetu celkom
bezplatné.

6. Projektová činnosť kultúrnej organizácie, granty, nadácie, sponzorské príspevky,
fundraising – (pozri Prílohu č. 5)
V hodnotenom období Turčianska knižnica končila a vyhodnocovala projekt cezhraničnej
PL – SR spolupráce pod názvom Prečo čítať deťom? (Aktivity knižnice pre rodičov a deti
predškolského veku)“, ktorý realizovala v rámci spolupráce s Miejskou Bibliotekou Pub7

licznou v Cechowicach-Dziedzicach od r.2013. Najdôležitejšou aktivitou tohto projektu
v roku 2014 bolo slávnostné otvorenie letnej čitárne pri TK pre verejnosť.
Podieľala sa ako partner Masarykovej veřejnej knihovny vo Vsetíne na realizácii projektu
slovensko-českej spolupráce pod názvom Barevný svět poznávaní – Informačním
vzdělávaním k rozvoji regionú.
Projekt bol zameraný na vzdelávanie knihovníkov v oblasti nových metód práce s deťmitakzvané informačné vzdelávanie a overenie týchto metód na deťoch na slovenskej
i českej strane v záujme zvýšenia kvality informačného vzdelávania. V rámci projektu sa
pracovníci TK zúčastnili dvoch odborných seminárov týkajúcich sa informačného
vzdelávania a 6 pracovníkov v dvoch termínoch absolvovalo trojdňovú stáž vo Vsetíne.
Desať pracovníkov MVK sa v dvoch termínoch zúčastnilo trojdňových stáží v rámci
ktorých prezentovali svoje metódy práce s deťmi v oblasti informačného vzdelávania
a zúčastnili sa 3 + 5 spolu 8 vzorových podujatí, ktoré pripravili a zrealizovali s deťmi
pracovníci TK. Výstupom projektu je materiál Metodické opory k lekciám informačného
vzdelávania, ktorý obsahuje 15 metodických listov s pomôckami, využiteľných pri
realizácii hodín informačného vzdelávania pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže od 1
ročníka ZŠ po 4. ročník SŠ.
Projekt Miejskej Biblioteky Publicznej v Czechowicach Dziedzicach pod názvom Ušité
na mieru bol zameraný na ochranu prírody a na ktorom bola TK partnerom. V rámci neho
sa uskutočnili v roku 2014 3 stretnutia slovenských detí s poľskými lektorkami vrátane
záverečného podujatia v Múzeu slovenskej dediny v Martine, kde deti prezentovali svoje
šaty z recyklovaného materiálu.
Na rok 2014 knižnica spracovala celkom 9 projektov. Do grantového systému MK SR- 6,
Grantového systému Mesta Martin-1, Nadácie Orange- Zelená pre seniorov-1 , Nadácie
pre deti Slovenska 1. Zo šiestich spracovaných projektov do grantového systému MK SR
realizovala 4 podporené projekty.
V roku 2014 spracovala do grantových systémov MK SR pre rok 2015 6 nových projektov.
7. Účasť pracovníkov a riaditeľa na poradách, školeniach, seminároch, zahraničných
služobných cestách
Porady, pracovné stretnutia:
- Porada bibliografov regionálnych knižníc a krajskej knižnice ŽSK – Čadca – 2 pracovníčky
- Porada riaditeľov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – Žilina –
riaditeľka TK, 2 pracovníčky
- Porada bibliografov regionálnych knižníc a krajskej knižnice ŽSK – Liptovský Mikuláš – 2
pracovníčky
- Porada riaditeľov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – Žilina –
riaditeľka TK
- Pracovné stretnutie riaditeľov regionálnych knižníc ŽSK – Čadca – riaditeľka TK
- Porada riaditeľov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – Žilina –
riaditeľka TK, 2 pracovníčky
- Pracovné stretnutie riaditeľov kultúrnych inštitúcií ŽSK s pracovníkmi OKCR ŽSK –
Teplička nad Váhom – riaditeľka TK
Školenia, kurzy:
- Školenie – Implementácia štandardov SEPA a ich zapracovanie do programu iSPIN2 –
Žilina – 1 pracovníčka
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- Školenie k platobnému portálu štátnej pokladnice – Žilina – 2 pracovníčky
- Školenie ku konsolidácii účtovnej závierky – Žilina – 1 pracovníčka
- Školenie k implementácii zmien v iSPIN – Žilina – 1 pracovníčka
- Školenie – Práca s CKS – Žilina – 1 pracovníčka
- Školenie k ochrane OÚ – Žilina – 2 pracovníčky
Semináre, konzultácie, rozbory činnosti:
- Seminár Dobrý web a knižnice – Bratislava – 1 pracovníčka
- Rozbory činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za
rok 2013 – Žilina – riaditeľka TK, 1 pracovníčka
- Seminár – Elektronické knihy vo verejných knižniciach – 1 pracovníčka – Žilina
- Seminár – Regionálne cennosti – Prievidza – 2 pracovníčky
Konferencie, snemy, medzinárodné výstavy:
- Valné zhromaždenie SSK – Piešťany – riaditeľka TK, 1 pracovníčka
- Konferencia - Kelti na Slovensku – Bytča – 1 pracovníčka
- Oslavy 90. výročia založenia KK v Žiline – Žilina – riaditeľka TK
- Bibliotéka – medzinárodný knižný veľtrh – Bratislava – riaditeľka TK, 5 pracovníkov
- Slávnostná akadémia pri príležitosti 185. výročia založenia prvej verejnej knižnice na
Slovensku – Liptovský Mikuláš – riaditeľka TK
- Konferencia Kultúrny turizmus 2014 – Bytča – riaditeľka TK
Zahraničné pracovné cesty:
- Seminár – Jak na lekce informačního vzdělávání I. - Vsetín – ČR – riaditeľka TK, 14
pracovníkov
- Odborná stáž – Vsetín – ČR – 3 pracovníčky
- Odborná stáž – Vsetín – ČR – 3 pracovníčky
- Seminár - Jak na lekce informačního vzdělávání 2 – Vsetín- ČR – riaditeľka TK, 14
pracovníkov
8. Public relations.
8.1.

Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno odborného
pracovníka, názvy a počty publikačných výstupov - 0

8.2.

Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii a jej činnosti :
- počet titulov vlastných zamestnancov organizácie: 12 + 1 internet
- počet titulov iných autorov o organizácii: 8 + 26 internet

8.3.

Počet vydaných tlačových správ : 4

8.4.

Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie v iných médiách (rozhlas, televízia)
a vynaložené finančné prostriedky
Turčianska knižnica v Martine na propagáciu činnosti nevynaložia žiadne finančné
prostriedky, no jej činnosť bola prezentovaná v nasledovných médiách:
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21.1.2014
23.1.2014
23.1.2014
2.2.2014
13.2.2014
14.2.2014
15.2.2014
28.2.2014
1.3.2014
31.3.2014
17.4.2014
17.4.2014
23.4.2014
25.4.2014
28.4.2014
14.8.2014
19.8.2014
21.8.2014
22.8.2014

Prečo čítať deťom?
Povesti spod slovanskej lipy
Projekt Prečo čítať deťom? prilákal do knižnice nových
detských čitateľov
Čítanie s Kvetkou
V Turčianskej knižnici sa zdobilo servítkovou technikou
Dekupáž
V Turčianskej knižnici si precvičovali pamäť
Marec – mesiac knihy
Adela Banášová zavítala so svojou knihou rozprávok
aj do Martina
Turčianska knižnica v Martine ponúka amnestiu
na vrátenie zabudnutých kníh
Vieme aký bol Týždeň slovenských knižníc v Martine
Deti zažili v Turčianskej knižnici noc plnú dobrodružstiev
Viliam Dobiáš predstavil v Turčianskej knižnici
Krajinu záchrancov
Poznáme výsledky ankety Kniha Turca 2013
Šiesty ročník ankety Kniha Turca pozná svojich víťazov
Turčianska knižnica otvára letnú čitáreň
Turčianska knižnica otvára novú letnú čitáreň
pre deti
Turčianska knižnica otvorila Letnú čitáreň s detským
ihriskom
V Turčianskej knižnici otvorili letnú čitáreň

TVT
web turieconline
web turieconline
web turieconline
web turieconline
Rádio Rebeca
web turieconline
TVT
web turieconline
Rádio Rebeca
Rádio Rebeca
web turieconline
web turieconline
Rádio Rebeca
web turieconline
web turieconline
Rádio Rebeca
web turieconline
ŽSK (you tube)
web SMER
web MAMATATA

11.9.2014

Do Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby sa aktívne
zapojila aj Turčianska knižnica v Martine
web turieconline
22.9.2014
Martinská poetická jeseň 2014
TVT
22.9.2014
Jesenná poézia v Martine
web turieconline
23.11.2014 Lena Riečanská: Rada ukončujem knihy s nádejou
web turieconline
6.12.2014
Knižka Kto proti osudu prináša prepracované portréty
známych slovenských spisovateľov
web turieconline
19.12.2014 Literárne Vianoce
TVT
23.12.2014 Turčianska knižnica priniesla v roku 2014 mnoho aktivít turieconline
V mesiacoch február – marec 2014 boli v Martinsku-turčianskotelicku uverejňované knihy
nominované do anketa Kniha Turca 2014, ktorú vyhlásila Turčianska knižnica v Martine.
8.5.

Edičná činnosť – počet a názvy edičných titulov

1. PANIAKOVÁ MELIŠOVÁ, Bibiana
Ondrej Nagaj : výberová personálna bibliografia Ondreja Nagaja ; zodpovedná redaktorka
Katarína Vandlíková. – Martin : Turčianska knižnica v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja, 2014. – 36. s. : fotgr.
ISBN 978-80-970783-4-8
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2. PANIAKOVÁ MELIŠOVÁ, Bibiana
Hana Zelinová : bibliografický leták pri príležitosti 100. výročia narodenia / zostavila Bibiana
Paniaková
Melišová . – Martin: Turčianska knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2014. – 1 skladačka ([8] s.) : fareb. fotogr. – Biograf. údaje. – [62]
záznamov. – [4] čiernobiele fotografie.
3. PANIAKOVÁ MELIŠOVÁ, Bibiana
Šikovným patrí svet : výber literatúry pre kreatívnych a zručných ľudí o technikách ručných
prác z fondu Turčianskej knižnice / zostavila Bibiana Paniaková
Melišová . – Martin: Turčianska knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2014. – 1 skladačka ([8] s.) : fareb. fotogr. – [53] záznamov.
4. SIVOVÁ, Taťana
Martinská poetická jeseň 2013 : almanach tvorby účastníkov / zost. Taťana Sivová ; graf.
úprava Bibiana Paniaková Melišová – Martin : Turčianska knižnica v Martine
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2014. – [44] s. : fotogr.
5. SIVOVÁ, Taťana – PANIAKOVÁ MELIŠOVÁ, Bibiana
Duria 10 : občasník literárneho klubu : september 2014 / zost. Taťana Sivová ; graf. úprava
Bibiana Paniaková Melišová. – Martin : Turčianska knižnica v Martine v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2014. – [10] s. : fotogr.
6. PANIAKOVÁ MELIŠOVÁ, Bibiana
Veľká noc s duriou : občasník Literárneho klubu Duria pri Turčianskej knižnici / zost. Taťana
Sivová ; graf. úprava Bibiana Paniaková Melišová. – Martin : Turčianska knižnica v Martine
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2014. – [8] s.
7. SIVOVÁ, Taťana – PANIAKOVÁ MELIŠOVÁ, Bibiana
Vianoce s Duriou : občasník Literárneho klubu Duria pri Turčianskej knižnici / zostavili:
Taťana Sivová a Bibiana Paniaková Melišová. – Martin : Turčianska knižnica v Martine
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2014. – 1 skladačka ([6] s.) :
farebná fotografia. – [6] básní.
8. Turčianska knižnica v Martine : správa o činnosti a hospodárení kultúrnej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za rok 2013 / [spracovala: Katarína Vandlíková]. – Martin :
Turčianska knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2014. –
50 s. : tab., [37] s. príl. : tab.
Pozn. regionálnu bibliografiu – Turiec v tlači sme v roku 2012 prestali vydávať v tlačenej
forme (len záznamy v elektronickej databáze)
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9. Ocenenia organizácie a jej pracovníkov
V roku 2014 Turčianska knižnica v Martine ani jej zamestnanci nezískali žiadne ocenenie, ale
v podobe listu dostala v roku 2014 tri pochvaly a poďakovania pracovníkom TK od používateľov a spolupracovníkov knižnice.
10. Majetok vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie, priestorové podmienky,
výstavba, rekonštrukcie
10.1. Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie (príloha č. 6)
Stav k 31. 12. 2014
Názov
Súpis.č. Parcel.č. Č. LV Vecné
plocha
bremená
Zastavané plochy a nádvoria
697/2
1427
áno
64 m2
Zastavané plochy a nádvoria
697/3
1427
áno
3 m2
Zastavané plochy a nádvoria
698/3
1427
áno
454 m2
Zastavané plochy a nádvoria
698/4
1427
áno
76 m2
Zastavané plochy a nádvoria
698/5
1427
áno
5 m2
Zastavané plochy a nádvoria
699/1
1427
áno
249 m2
Zastavané plochy a nádvoria
704/1
1427
áno
145 m2
Zastavané plochy a nádvoria
704/2
1427
áno
424 m2
Zastavané plochy a nádvoria
704/4
1427
áno
175 m2
Zastavané plochy a nádvoria
704/5
1427
áno
18 m2
Zastavané plochy a nádvoria
704/6
1427
áno
18 m2
Zastavané plochy a nádvoria
704/7
1427
áno
133 m2
Zastavané plochy a nádvoria
705/1
1427
áno
596 m2
Zastavané plochy a nádvoria
705/2
1427
áno
77 m2
Knižnica – administr. budova
656
704/1
1427
áno
163 m2
Knižnica – pavilóny B a C
4619
705/1
1427
áno
505 m2
Knižnica – pavilón A
5656
704/2
1427
áno
418 m2
Knižnica – pobočka Sever
5593
658/33
2146
nie
337 m2
10.2. Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností
Pavilóny B a C sú po stavebno-technickej stránke prevádzkyschopné.
V pavilóne A je plánovaná rekonštrukcia.
Administratívna budova prešla kompletnou rekonštrukciou.
Budova pobočky na sídlisku Sever potrebuje tiež rekonštrukciu – výmenu okien,
elektroinštalácie a úpravu interiéru.
10.3. Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť (príloha č. 7)
Na vlastnú činnosť využívame tieto prevádzkové priestory:
Pavilón A
858 m3 (196,4 m2 v užívaní TKS)
Pavilóny B, C
1 533 m2
Administratívna budova
220,16 m2
Pobočka na Severe
266 m2

12

Okrem toho využívame priestory zapožičané alebo prenajaté:
Pobočka v Priekope
171,4 m2 (Mesto Martin)
Pobočka na Ľadovni
105 m2 (Gymnázium, Ul.J.Lettricha)
Pobočka v Záturčí
36 m2 (Základná škola na Ul. A. Stodolu)
10.4. Prevádzkované priestory prenajaté od iných subjektov (príloha č. 8)
Turčianska knižnica v Martine má prenajaté priestory od Mesta Martin v Priekope
na ul. B. Bullu, v ktorých má prevádzku pobočka Priekopa. Celková výmera
prenajatých nebytových priestorov bola 171,4 m2. Ročné poplatky za nájom
predstavujú spolu 1 791,36 €.
Na základe Dohody o spolupráci Turčianskej knižnici poskytuje
Základná škola na Ul. Aurela Stodolu v Martine priestory o výmere 36 m2 na
prevádzku pobočky Záturčie. Škola nám poskytuje priestory bezplatne
a zabezpečuje aj ich prevádzku a údržbu.
Podľa Dohody o spolupráci poskytuje Gymnázium, Ul. J. Lettricha v Martine priestory na prevádzku pobočky Ľadoveň. Celková výmera poskytnutých nebytových
priestorov je 105 m2. Priestory sú taktiež poskytnuté bezplatne a akékoľvek náklady
na prevádzku a údržbu sú hradené z rozpočtu školy
Nájomca
Pobočka Priekopa
Pobočka Záturčie
Pobočka Ľadoveň

Prenajatá plocha Náklady na nájom
171,4 m2
1 791,36 €
36 m2
0,– €
2
105 m
0,– €

10.5. Prevádzkované priestory prenajaté iným subjektom (príloha č. 9)
Turčianska knižnica v Martine v roku 2014 prenajímala nasledujúce priestory:
Roman Vereš ROVER – obdobie 1 – 12/2014, prenajaté priestory na Jilemnického
ulici č. 10, výmera prenajímaných nebytových priestorov bola 71 m 2 a výška
mesačného nájomného predstavovala čiastku 414,00 €.
ŠÍP cestovná agentúra – obdobie 1 – 12/2014, prenajaté priestory na Divadelnej
ulici č. 5, výmera prenajímaných nebytových priestorov bola 41,6 m2 a výška
mesačného nájomného predstavovala čiastku 395,06 €
Nájomca
Roman Vereš - ROVER
ŠÍP-cestovná agentúra

Prenajatá plocha Tržby z prenájmu
71 m2
4 968,00 €
41,6 m2
4 740,72 €

10.6. Rekonštrukcie
V roku 2014 sa uskutočnila rekonštrukcia administratívnej budovy Turčianskej
knižnice v Martine, ktorá okrem iného zahŕňala výmenu okien a vchodových
dverí, zateplenie plášťa, výmena sanity, vodoinštalačných a elektroinštalačných
rozvodov, úprava vnútorných stien, podláh, zateplenie strechy a pod.
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10.7. Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií
Turčianska knižnica v Martine v roku 2014 vynaložila na bežné opravy a údržbu
spolu 533,64 €. Jednalo sa drobné opravy budov a ich príslušenstva (automatické
vchodové dvere), opravy strojov, prístrojov a zariadení (počítače, kopírky,
tlačiarne), oprava automobilu, oprava DHM (kosačky).
10.8. Vozový park (príloha č. 10)
Turčianska knižnica v Martine je vlastníkom jedného osobného automobilu Škoda
Fabia Combi. Automobil bol vyrobený v roku 2004. K 31. 12. 2014 bol stav
najazdených kilometrov 112 743. V roku 2014 sme najazdili 4 117 km. Technický
stav vozidla je dobrý.
10.9. Poistenie majetku (príloha č. 11)
Majetok je poistený prostredníctvom Poistnej zmluvy na poistenie majetku
číslo: 0808014800, ktorá je uzatvorená medzi poisťovňou Kooperatíva a.s.
a Žilinským samosprávnym krajom.
Majetok je poistený pre prípad združeného živlu – budovy, haly, stavby vrátane
obstarania až do výšky 3 502 664,34 €.
Majetok je poistený pre prípad združeného živlu – súbor hnuteľného
prevádzkového majetku až do výšky 103 562,47 €.
Majetok je poistený pre prípad združeného živlu – súbor DHIM vrátane
knižničného fondu až do výšky 374 932,41 €.
Cudzí
majetok je
poistený pre prípad združeného živlu až do výšky
13 277,57 €.
Majetok je poistený pre prípad združeného živlu – obstaranie hmotných investícií
až do výšky 703 543,42 €.
Majetok je poistený pre prípad združeného živlu – odpratávacie, demolačné,
demontážne a remontážne náklady až do výšky 16 596,96 €.
Majetok je poistený pre prípad odcudzenia – súbor samostatne hnuteľných vecí
a súbor vecí až do výšky 16 596,96 €
Majetok je poistený pre prípad odcudzenia – DHIM (operatívna evidencia) vrátane
knižničného fondu až do výšky 16 596,96 € .
Cudzí majetok je poistený pre prípad odcudzenia až do výšky 13 277,57 €.
Stavebné časti budov sú poistené do výšky 16 596,96 €.
Majetok je poistený pred úmyselným poškodením a vandalizmom až do výšky
16 596,96 €.
Technologické zariadenia, súčasť stavieb – účty 021, 042 sú poistené až do výšky
33 193,62 €.
Výber elektroniky (NC) je poistený až do výšky 24 388,80 €
Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho vonkajšie otvory
budov sú poistené až do výšky 1 659,70 €.
Osobný automobil Škoda Fabia Combi je poistený prostredníctvom Flotilová
poistná zmluva č. 7710024913 – havarijné poistenie a Flotilová poistná
zmluva č. 8080092375 – povinné zmluvné poistenie, uzatvorených medzi
Allianz poisťovňou a Žilinským samosprávnym krajom.
10.10. Plnenie úloh na úseku BOZP, PO
Úlohy v oblasti BOZP a PO zabezpečuje pre knižnicu dodávateľským spôsobom
certifikovaná pracovníčka, ktorá zabezpečuje pravidelné školenia pracovníkov, preventívne prehliadky BOZP a PO a vedie potrebnú dokumentáciu. Školenie v oblasti
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civilnej ochrany bolo v roku 2014 pre TK zabezpečené v spolupráci s Odborom
krízového riadenia v Martine.
11. Ročné dane z nehnuteľností – (pozri prílohu č. 12)
V roku 2014 nebola daň z nehnuteľností zriaďovateľom refundovaná.
12. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie, výpočtová technika, elektronické médiá (pozri prílohu č. 13)
Hardvér a iné technické vybavenie
Počet
PC
spolu

Z toho
prístupných
pre verejnosť

Počet PC s
pripojením
na internet

Z toho
prístupných
pre verejnosť

Počet pobočiek
s internetom pre
verejnosť

64*
26**
58**
26**
4
* nie sú tu zarátané počítače TEMPEST** aj počítače TEMPEST
Softvérové vybavenie
Typ siete
Knižnično-informačný
softvér
Operačné systémy

Počet automatizovaných
pobočiek

Windows, Vúc-net, Tknet, Wgnet,
UNIXnet
Clavius
Windows XP,
WindowsServer2003, Windows
Server 2008, Solaris server 10,
Windows Vista, Windows 7,
Windows 8.1
4

Internet
Typ pripojenia

Prenosová
rýchlosť

Počet
pripojených
PC

Z toho pre Počet
používateľov pobočiek
s internetom
pre verejnosť
21
4

DSI data – Internet
Business Centrum
DSI data – Internet
Business pobočka
Sever
DSI data – Internet
Business pobočka
Ľadoveň
DSI data – Internet
Business pobočka
Priekopa
DSI data – Internet

10 Mbps/10 Mbps

46

3 Mbps/3 Mbps

4

2

0

2 Mbps/2 Mbps

2

1

0

2 Mbps/2 Mbps

2

1

0

2 Mbps/2 Mbps

2

1

0
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Business pobočka
Záturčie
Vúc- net – DSL

10 Mbps/1 Mbps

3

0

0

12.1. Perspektívy, vízie rozvoja – požiadavky (návrh)
V oblasti informatizácie Turčianska knižnica v roku 2014 nezaznamenala výrazný
posun. Naplno využívala knižnično-informačný softvér CLAVIUS, ktorý získala
v roku 2012 prostredníctvom projektu „Informácie bez hraníc“. Nový softvér jej
umožnil na webovú stránku knižnice pripojiť on-line katalóg a všetky 4 pobočky
pripojiť on-line na centrálnu knižnicu. Tieto úpravy výraznou mierou zvýšili kvalitu
poskytovaných služieb verejnosti. Knižnica má záujem naďalej skvalitňovať služby
a v súvislosti s tým sa bude snažiť získať do centrálnej knižnice i Wi-fi internetové
pripojenie pre návštevníkov, no zatiaľ sa jej ho v súvislosti s problematickou
finančnou situáciou nepodarilo zabezpečiť. V oblasti technického vybavenie
knižnica získala prostredníctvom projektu podporeného MK SR, dataprojektor,
notebook so softvérom, premietacie plátno so stojanom, multifunkčné zariadeniekopírku s tlačiarňou, ktoré využíva pobočka TK na sídlisku Sever, kde realizuje
projekt Podpora komunitných aktivít v knižnici. Knižnica potrebuje inovovať
hlavne počítačovú techniku pre pracovisko metodiky, ekonomiky a riadenia, ktorú sa
jej nadarí získať prostredníctvom podaných projektov. V oblasti technického
vybavenie má knižnica snahu zabezpečiť aj kamerový systém na ochranu fondov
a interiéru. Má záujem tiež skvalitniť prácu s regionálnou literatúrou a informáciami
prostredníctvom výkonného skenera, aby mohla tieto uchovávať v elektronickej
podobe. Ďalší posun v oblasti elektronizácie a technického vybavenia je úzko
závislý na možnostiach zabezpečenia finančných zdrojov a súvislosti s tým určenia
priorít. Ťažko sa môže knižnica získavať elektronické čítačky a kupovať e-knihy
knihy, keď je situácia v doplňovaní knižničného fondu klasickými knihami
nedostatočná.
13. Personálna oblasť, personálne vybavenie - (pozri prílohu č. 14)
13.1. Organizačná štruktúra, kvalifikačná štruktúra, odborná prax zamestnancov, veková
štruktúra zamestnancov, priemerná mzda
Organizačná štruktúra
Oddelenie/úsek
Riaditeľ
Oddelenie ekonomicko-technické
Oddelenie metodiky, akvizície,
katalogizácie a bibliografie
Oddelenie pre deti, pobočky
Oddelenie pre dospelých
Spolu
z toho pracovníci R
z toho pracovníci na chrán.
pracoviskách

skutočnosť r. 2014
Fyzické osoby Prepočítaný stav
1
1
7
5,5
5
5
8
10
31
4
0

6,6
10,1
28,2
2,5
0
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V roku 2014 mala Turčianska knižnica priemerný evidenčný počet zamestnancov vo
fyzických osobách 31 a priemerný prepočítaný stav bol 28,2.
K 31. 12. 2014 mala knižnica vo fyzických osobách 31 pracovníkov a prepočítaný stav 28,6.
V personálnej oblasti došlo k nasledovným zmenám:





1 pracovníčka bola prijatá na určitú dobu od 12. 03 do 30. 04 2014 na zastupovanie
počas PN
1 pracovníčka bola prijatá na určitú dobu od 26. 05 do 30. 06. 2014 na zastupovanie
počas PN
1 pracovníčka bola prijatá na určitú dobu od 16. 09. do 31. 12. 2014 na zastupovanie
počas dlhotrvajúcej PN
1 pracovníčka na určitú dobu ukončila pracovný pomer k 31. 12. 2014

Práceneschopnosť /532 dní/ a ošetrenie člena rodiny /10 dní/ dosiahli spolu výšku 542 dní,
z čoho vyplýva, že v roku 2014 pri počte pracovných dní 248, chýbali knižnici stále viac ako
2 pracovníci.
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov vo fyzických osobách:
Dosiahnutý stupeň
vzdelania
Základné
Stredné
Úplné stredné
Bakalárske
Vysokoškolské 2. stupňa
Spolu

Počet
zamestnancov
0
1
19
3
8
31

Odborná prax zamestnancov vo fyzických osobách (bez pracovníkov R a pracovníkov
na úväzok menej ako 0,5):
Platový
stupeň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Roky
odbornej
praxe
do 2
do 4
do 6
do 9
do 12
do 15
do 18
do 21
do 24
do 28
do 32
nad 32

Počet
zamestnancov
2
1
1
3
2
2
3
2
11
17

Veková štruktúra zamestnancov vo fyzických osobách
Vek zamestnancov
do 30 rokov
31 – 40 rokov
41 – 50 rokov
51 a viac rokov
Spolu
Priemerný vek

Počet
zamestnancov
4
4
6
13
27
46,9

.
Priemerný vek zamestnancov za rok 2014 bol 46,9 roka, 13 pracovníčok z celkového
počtu odborných pracovníkov 27, má odpracovaných nad 32 rokov praxe.
Priemerná mzda
Ukazovateľ
Priemerná mzda
spolu
Priemerná mzda bez
R

r. 2013
571,88

r. 2014
577,81

574,68

595,95

V roku 2014 vzrástla oproti roku 2013 priemerná mzda o 5,93 €. Osobné ohodnotenie
bolo možné prideliť pracovníkom len na základe ušetrených finančných prostriedkov.
13.2. Počet zamestnancov na dohody, sezónnych zamestnancov, chránené pracovné
miesta, aktivační zamestnanci
Na dohodu o pracovnej činnosti pracovali v roku 2014 4 interní pracovníci TK
v súvislosti s realizáciou poľsko-slovenského projektu. V rámci projektu Tvorcovia
kníh medzi deťmi pracovalo v TK 9 externých pracovníkov na základe zmluvy
o vytvorení a používaní diela.
V rámci spolupráce s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vypomáhali
Turčianskej knižnici v oblasti zabezpečovania služieb 3 absolventi na základe
dohody o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe v mesiacoch
apríl – júl 2014 a september – december 2014. Na základe dohody o pomoci
v hmotnej núdzi vypomáhali Turčianskej knižnici 4 dobrovoľníci v mesiacoch
august – december 2014.
13.3. Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov + zdôvodnenie
V hodnotenom období Turčianska knižnica v Martine neevidovala žiadne pracovné
miesto neobsedené dlhšie ako 6 mesiacov.
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14. Práca s dobrovoľníkmi.
14.1. Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností
Na základe dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny o pomoci v hmotnej
núdzi vypomáhali Turčianskej knižnici 4 dobrovoľníci v mesiacoch august –
december 2014. Vykonávali pomocné knihovnícke práce – balenie kníh,
označovanie kníh signatúrami, pomáhali pri sťahovaní pracovísk. Odpracovali 32
hodín mesačne.
14.2. Občianske združenia pracujúce pri organizáciách (na podporu činnosti)
V roku 2014 pri Turčianskej knižnici v Martine nepracovalo žiadne registrované
občianske združenie.

15. Hospodárenie kultúrnej organizácie (tabuľka 641 Bežné transfery + slovný komentár).
15.1. Rozpočet – bežný a kapitálový transfer
Schválený a upravený bežný transfer:
Schválený bežný transfer
Upravený bežný transfer
Schválený a upravený kapitálový transfer:
Schválený kapitálový transfer
Upravený kapitálový transfer

310 645
341 883

30 000
127 300

15.2. Čerpanie rozpočtu, úpravy rozpočtu, rozpočtové opatrenia v tis. Sk (jednotlivo),
upravený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu – komentár, zdôvodnenie
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 5. novembra
2014 Uznesením č. 5/26 schválilo rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok
2014.
V zmysle § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol
pre Turčiansku knižnicu v Martine stanovený rozpočet na bežné výdavky v celkovej
výške 309 425 € + doplnenie rozpočtu v celkovej výške 1 220 €, to znamená, že celkový schválený rozpočet Turčianskej knižnice v Martine na rok 2014, určený na bežné
výdavky predstavoval sumu 310 645 €. Na kapitálové transfery nám bol schválený
rozpočet v celkovej výške 30 000 € určený na rekonštrukciu administratívnej budovy.
Rozpočet knižnice bol počas roka 2014 upravený nasledovne:
•

+

610 €

-

1. úprava schválená dňa Zastupiteľstvom ŽSK 28. 4. 2014
 prostriedky určené na mikroprojekt v rámci OP Cezhraničná
spolupráca PL-SK – bežné výdavky
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•

+ 5 898 €

-

1. úprava schválená Zastupiteľstvom ŽSK dňa 28. 4. 2014
 4 371 €
- prostriedky určené na valorizáciu miezd
podľa Nariadenia vlády SR č. 441/2013
 1 527 €
- prostriedky určené na poistné
a príspevok do poisťovní podľa
Nariadenia vlády SR č. 441/2013

•

+ 11 550 €

-

2. úprava schválená Zastupiteľstvom ŽSK dňa 23. 6. 2014
z toho:
 750 €
- spolufinancovanie nákupu knižničných
fondov
 175 €
- spolufinancovanie projektu Podporu
komunitných aktivít
 7 300 €
- dotácia MK SR určená na projekt
Nákup knižničných fondov
 3 325 €
- dotácia MK SR určená na projekt
Podpora komunitných aktivít

•

+ 2 300 €

-

2. úprava schválená Zastupiteľstvom ŽSK dňa 23. 6. 2014
z toho:
 kapitálové prostriedky určené na stavebné úpravy, na dokončenie letnej čitárne s prvkami detského ihriska – parkové úpravy

•

+ 3 010 €

-

3. úprava schválená Zastupiteľstvom ŽSK dňa 8. 9. 2014
 150 €
- spolufinancovanie nákupu Martinskej
poetickej jesene 2014
 160 €
- spolufinancovanie Tvorcov kníh medzi
deťmi 2014
 1 200 €
- dotácia MK SR určená na projekt
Martinská poetická jeseň 2014
 1 000 €
- dotácia MK SR určená na projekt
Tvorcovia kníh medzi deťmi 2014
 500 €
- dotácia MK SR – kultúrne poukazy

•

+ 68 000 €

-

3. úprava schválená Zastupiteľstvom ŽSK dňa 8. 9. 2014
z toho:
 kapitálové prostriedky určené na rekonštrukciu administratívnej budovy knižnice – výmenu okien a zateplenie fasády administratívnej budovy knižnice

•

+

200 €

-

3. úprava schválená Zastupiteľstvom ŽSK dňa 8. 9. 2014
z toho:
 dotácia MK SR – kultúrne poukazy

• +

200 €

-

4. úprava schválená Zastupiteľstvom ŽSK dňa 27. 10. 2014
 dotácia MK SR – kultúrne poukazy

+ 5 679 €

-

5. úprava schválená Zastupiteľstvom ŽSK dňa 18. 12. 2014

•
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 5 000 €
 679 €
•

- nákup interiérového vybavenia
podkrovných priestorov
- dotácia MK SR – kultúrne poukazy

+ 27 000 €

-

5. úprava schválená Zastupiteľstvom ŽSK dňa 18. 12. 2014
z toho:
 kapitálové prostriedky určené na rekonštrukciu priestorov
budovy – stavebné úpravy, zateplenie a opravy objektu Turčianskej knižnice v Martine

• + 4 091 €

-

úprava záväzných limitov na rok 2014

likvidácia garáže

Číslo
úpravy
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014

Schválené dňa
28. 4. 2014
23. 6. 2014
8. 9. 2014
27. 10. 2014
18. 12. 2014
30. 12. 2014

SPOLU

Uznesenie
č.
5/4
3/5
3/7
3/8

Bežné
výdavky
+ 6 508 €
+ 11 550 €
+ 3 210 €
+ 200 €
+ 5 679 €
+ 4 091 €
+ 31 238 €

Kapitálové
výdavky
0€
+ 2 300 €
+ 68 000 €
0€
+ 27 000 €
0€
97 300 €

SPOLU
+ 6 508 €
+ 13 850 €
+ 71 210 €
+ 200 €
+ 32 679 €
+ 4 091 €
+ 128 538 €

Na rok 2014 nám bol schválený rozpočet na bežné výdavky v celkovej výške 310
645,– € v nasledovnom členení:
Položka
610
620
630
640

Suma
194 313
67 913
48 419
0

Popis
Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

V priebehu roku 2014 nám bol rozpočet na bežné výdavky upravovaný nasledovne:
Položka Suma
Popis
EUROFONDY – mikroprojekty realizovaný v rámci OP
630
610
Cezhraničná spolupráca PL-SK
610
4 371
Mzdové prostriedky – valorizácia
620
1 527
Poistné a príspevok do poisťovní - valorizácia
Granty MK SR:
630
10 625
- 7 300,– € nákup kníh
- 3 325,-- € Podpora komunitných aktivít
Spolufinancovanie grantov MK SR od zriaďovateľa:
630
925
- 750,– € nákup kníh
- 175,-- € Podpora komunitných aktivít
Granty MK SR:
- 1 200,– € Martinská poetická jeseň 2014
630
2 700
- 1 000,-- € Tvorcovia kníh medzi deťmi
500,-- € kultúrne poukazy
630
310
Spolufinancovanie grantov MK SR od zriaďovateľa:
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630
630
630
630
630

200
200
5 000
679
4 091

- 150,– € Martinská poetická jeseň
- 160,-- € Tvorcovia kníh medzi deťmi
Grant MK SR – kultúrne poukazy
Grant MK SR – kultúrne poukazy
Nákup interiérového vybavenia podkrovných priestorov
Grant MK SR – kultúrne poukazy
Likvidácia garáže

Na konci roku nám boli rozpočtovým opatrením upravené záväzné limity výdavkov
na rok 2014 nasledovne
Položka
610
620
630
640

Suma
- 3 153
- 1 846
+ 4 222
+ 777

Popis
Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery

Nedočerpané finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov určených na
mikroprojekt realizovaný v rámci OP Cezhraničná spolupráca Poľsko-Slovensko
v celkovej výške 65,60 € boli vrátené na účet ŽSK č. 7000 503 718/8180 dňa 17. 12.
2014.
Nedočerpané finančné prostriedky poskytnuté z grantového systému MK SR, určené
na projekt Podpora komunitných aktivít v celkovej výške 265,70 € boli vrátená na účet
ŽSK č. 7000 503 718/8180 dňa 17. 12. 2014.
Na rok 2014 nám bol schválený kapitálový transfer v celkovej výške 30 000,-- €.
Prostriedky boli určená na rekonštrukciu administratívnej budovy.
V priebehu roku 2014 nám bol kapitálový transfer upravovaný nasledovne:
Položka

Suma

700

2 300

700

68 000

700

27 000

Popis
Stavebné úpravy a dokončenie letnej čitárne s prvkami
detského ihriska – parkové úpravy
Rekonštrukcia administratívnej budovy – výmena okien
a zateplenie fasády administratívnej budovy knižnice
Rekonštrukcia priestorov budovy – stavebné úpravy,
zateplenie a opravy objektu Turčianskej knižnice v Martine

V roku 2014 sme zrealizovali parkové úpravy a dokončili letnú čitáreň v celkovej výške
2 299,99 €.
V roku 2014 bola zrealizovaná rekonštrukcia administratívnej budovy Turčianskej
knižnice v Martine, ktorá okrem iného zahŕňala výmenu okien a vchodových dverí,
zateplenie budovy, výmenu elektrických a vodoinštalačných rozvodov, úpravy stien,
výmena podláh a pod. v celkovej výške 117 255,77 €.
15.3. Náklady, výnosy, sebestačnosť - (pozri prílohu č. 15)
Celkové náklady Turčianskej knižnice v Martine sú k 31. 12. 2014 spolu 399 566 €.
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Vlastné príjmy za to isté obdobie predstavujú spolu 44 552 € (vrátane zúčtovania
rezerv) a prostriedky od zriaďovateľa spolu s prostriedkami poskytnutými z MK SR,
vrátane prostriedkov poskytnutých na mikroprojekty v rámci OP Cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská republika predstavujú sumu 341 883 € (spolu
s preúčtovanými transfermi). Sebestačnosť Turčianskej knižnice v Martine teda
predstavuje spolu 11,15 %.
15.4. Príjmy, výnosy – z vlastnej činnosti, z tržieb, z predaja majetku, nájmu, príp. iné
výnosy, analýza príjmov podľa objektov (zo vstupného, z nájmu a iné)
Celkové výnosy okrem zúčtovaných transferov prestavovali hodnotu 44 552 €.
Tržby – podľa oddelení a pobočiek
Tržby za vlastné výkony sú spolu 18 926 €.
Oddelenie
Tržby
Centrálna knižnica
Pobočka Sever
Pobočka Priekopa
Pobočka Ľadoveň
Pobočka Záturčie
Spolu

12 194
2 734
836
303
520
16 587

Upomienky,
pokuty
1 571
588
115
40
25
2 339

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti predstavujú sumu 17 771 €.
Tržba
Prenájom nebytových priestorov
Refakturácie nákladov
Predaj tlačív
Ostatné výnosy
Spolu

Suma
11 523
5 604
79
565
17 771

Ostatné výnosy predstavujú sumu 7 855 €
Výnos
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
Finančné a mimoriadne výnosy
Grant od Mesta Martin
Spolu

Suma
5 848
7
2 000
7 855

Spolu
13 765
3 322
951
343
545
18 926

15.5. Náklady na hlavnú činnosť, z toho prevádzkové náklady – energie, teplo, vodné,
stočné, telekomunikačné služby, cestovné
Celkové náklady na činnosť knižnice predstavujú k 31. 12. 2014 sumu 399 566,– €.
Spotrebované nákupy sú čerpané v hodnote 70 089,– €.
Z toho spotreba materiálu predstavuje sumu 31 400,– € a spotreba energií 38 689,– €.
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Z celkovej spotreby materiálu bolo na nákup knižničného fondu vynaložených 15 831,–€
z toho 10 144,– € na nákup kníh, 4 975,– € na nákup časopisov a periodickej tlače
a 712,– € na odbornú literatúru. Z prostriedkov VÚC bolo na nákup knižničného fondu
vynaložených 3 717,– €, z vlastných prostriedkov 114,– €, z prostriedkov MK SR 10
000,– € a z grantových prostriedkov Mesta Martin 2 000,– €.
Náklady na ostatný materiál predstavujú sumu 15 569,– €. Z toho na kancelárske potreby
bolo vynaložených 1 093,– €, čistiace a hygienické potreby 650,– €, tonery a pásky do
tlačiarní 2 588,– €, spotreba PHM 466,– €, nákup drobného majetku 8 441,– € (z toho
bolo 5 026,– € vynaložených na nákup interiérového vybavenia z prostriedkov VÚC,
z grantových prostriedkov MK SR bolo vynaložených 2 934,-- € na nákup výpočtovej
techniky a strojov, prístrojov a zariadení, a 481,– € bolo vynaložených z vlastných
prostriedkov na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a prevádzkových
strojov, prístrojov a zariadení). Na ostatný materiál na akcie knižnice bolo
vynaložených 636,– € (z toho z prostriedkov zriaďovateľa bolo použitých 367,– € a
z grantových prostriedkov MK SR 196,– € a z vlastných prostriedkov 73,-- €), na ostatný
materiál a materiál na opravy 1 624,–€ (na tomto účte sú zúčtované napr. materiál na
rozličné opravy a údržbu, laminovacie fólie, etikety na čiarový kód, rôzne káble a pod.)
a na kancelárske tlačivá bolo vynaložených 71,-- €.
Náklady na energie a vodné spolu predstavujú sumu 38 689,– €. Z toho na elektrickú
energiu bolo vynaložených 10 261,– €, na tepelnú energiu 27 992,– € a na vodné 436,– €.
Náklady na služby predstavujú sumu 22 125,– €.
V tom sú zahrnuté náklady na opravy a údržbu (auto, kopírky, stroje a zariadenia a pod.)
v celkovej výške 534,– €, náklady na cestovné spolu 397,– €, náklady na reprezentačné
v sume 195,– € a náklady na ostatné služby 20 999,– €.
Medzi ostatné služby patria telefónne poplatky 1 194,– €, telefónne poplatky za mobil
385,– € (hradené z prostriedkov VÚC), prevádzka internetu 3 545,– € (z toho 951,– €
hradené z prostriedkov VÚC), poštovné a poštovné priečinky a spotreba poštových
známok 607,– €, revízie 448,– €, nájom za pobočku v Priekope 1 791,– € (hradené
z prostriedkov VÚC), náklady na Martinskú poetickú jeseň 1 200,– € (použité grantové
prostriedky MK SR), rádiová ochrana 402,– €, policajná ochrana 199,– €, poplatky za
stočné v sume 1 574,– € (hradené z prostriedkov VÚC), služby týkajúce sa auta 77,– €,
ostatné služby v sume 2 829,– € (v tejto položke sú zúčtované napr. poplatky za
prehliadky výťahov, BOZP a pod.), propagácia 641,– € (z toho z prostriedkov MK SR
bolo na propagáciu Tvorcov kníh medzi deťmi vynaložených 29,– €, na propagáciu
projektu PL-SK bolo vynaložených 86,– € a na aktualizáciu web stránky z vlastných
prostriedkov 526,– €). Na ostatné služby sme z prostriedkov EÚ v rámci PL-SK
spolupráce (Projekt Prečo čítať deťom) vynaložili 498,– €, na odmeny v zmysle
autorských zmlúv sme vyplatili 900,– € (hradené z grantových prostriedkov MK SR
v rámci projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi), na ostatné služby spojené s realizáciou
Martinskej poetickej jesene sme vynaložili 160,-- € (hradené z prostriedkov VÚC) a na
ostatné služby financované z prostriedkov VÚC sme 4 549,-- € (z toho 4 091,-- €
predstavuje suma zaplatená za likvidáciu garáže).
Dane a poplatky boli uhradené vo výške 1 448,– €. Z toho koncesionárske poplatky
v sume 223,– € a poplatok za odvoz komunálneho odpadu 676,– € a poplatky za kolkové
známky v sume 4,-- € a odvoz a likvidácia odpadu spojený s rekonštrukciou
administratívnej budovy 545,-- €.
Ostatné náklady predstavujú sumu 1 019 ,– €. Sú tu zúčtované členské príspevky
v celkovej výške 130,– € (z toho členský príspevok do Spolku slovenských knihovníkov
predstavoval sumu 50,– € a členský príspevok do Slovenskej asociácie knižníc sumu
80,– €) a ostatné náklady v celkovej výške 889,-- € (z toho vrátenie nevyčerpaných a
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prostriedkov a prostriedkov uznaných ako neoprávnené náklady - poskytnutých na
projekt v celkovej výške 868,-- €.
Finančné náklady predstavujú sumu 1 708,– €. Finančné náklady zahŕňajú platby za
poistenie majetku v celkovej výške 1 369,– € vrátane povinného zmluvného poistenie
auta, ako aj jeho havarijného poistenia (hradené z prostriedkov VÚC), poistenia osôb pri
služobných cestách do zahraničia v celkovej sume 76,– €. Ďalej bankové poplatky
v sume 262,– €, daň z úrokov v sume 1,– €.
Splatná daň z príjmov za rok 2014 za prenájom nebytových priestorov predstavuje sumu
2 290,– €. Táto daň bola preddavkovo uhrádzaná v štvrťročných intervaloch v roku
2014.
15.6. Mzdové náklady
Celkové osobné náklady predstavujú spolu sumu 276 195,– €.
Z toho mzdové náklady na hrubé mzdy vlastných pracovníkov sú 195 531,– € a ostatné
osobné náklady 1 320,– € (z toho dohody v rámci projektu PL-SK 1 180,– € a vlastné
dohody hradené z prostriedkov VÚC 140,– €).
Náklady na poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne predstavujú sumu
67 594,– €.
Sociálne náklady predstavujú spolu sumu 11 750,– €. Z toho náklady na zabezpečenie
stravovania pracovníkov predstavujú 9 278,– €, dočasná práceneschopnosť 777,– €
a tvorba sociálneho fondu 1 695,– €.
Priemerná mzda pracovníkov knižnica bola v roku 2014 spolu 577,81 € čo predstavuje
nárast oproti roku 2013 (571,88 €) o 5,93 €. V percentuálnom vyjadrení sa jedná
o mierny nárast priemernej mzdy o 1,037 %.
15.7. Tvorba odpisov a finančné krytie
Odpisy, rezervy, opravné položky predstavujú sumu 24 692,– €. Odpisy majetku
nadobudnutého zo štátneho rozpočtu predstavujú sumu 269,– €, odpisy majetku
nadobudnutého z projektu Informácie bez hraníc (zaradené s kódom zdroja 11G) činia
4 634,– € a odpisy majetku nadobudnutého v rámci projektu Prečo čítať deťom?
(zaradené s kódom zdroja 11G) predstavujú sumu 304,-- €. Odpisy z dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého z prostriedkov zriaďovateľa
predstavujú sumu 19 485,– € (vrátane odpisov majetku nadobudnutého z projektu
Informácie bez hraníc, ktoré činia 244,– € a odpisov majetku nadobudnutého z projektu
Prečo čítať deťom? v sume 412,-- €).
15.8. Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky výsledok,
pohľadávky
Turčianska knižnica v Martine eviduje k 31. 12. 2014 krátkodobé záväzky v celkovej
výške 29 493,57 €. Jedná sa o nasledovné záväzky:
Číslo
došlej
faktúry

Dodávateľ

Suma

Predmet fakturácie

Splatná
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141086
91400515
5769662605
2014041051
5101405964
20140247
2014041092
SPOLU

KUBICOMP s.r.o., Martin
ELET, s.r.o., Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Žilinský samosprávny kraj, Žilina
STEFE Martin, a.s., Martin
Slovenské komorné divadlo, Martin
Žilinský samosprávny kraj, Žilina

ÚČET
331
336
342
379
SPOLU

184,70 €
35,84 €
99,71 €
35,10 €
1 030,52 €
2 363,68 €
8,00 €
3 757,55 €

Predmet záväzku
Záväzok voči zamestnancom – mzdy za 12/2014
Záväzky voči poisťovniam – SP a ZP za 12/2014
Ostatné priame danie – daň z príjmu za 12/2014
Iné záväzky (sporenia, odbory) za 12/2014

Tonery
Aktualizácia www stránky
Telefónne poplatky – 12/2014
Doplatok za mobil
Teplo – 12/2014
Teplo – 12/2014
Poplatok za telefón – 12/2014

6.1.2015
14.1.2015
14.1.2015
9.1.2015
21.1.2015
13.1.2015
20.1.2015

Suma Splatný
14 865,99 €
9 136,11 €
1 527,70 €
206,22 €
25 736,02 €

14.1.2015
14.1.2015
14.1.2015
14.1.2015

Turčianska knižnica v Martine neeviduje k 31. 12. 2014 žiadne pohľadávky.
Celkové náklady Turčianskej knižnice predstavujú k 31. decembru 2014 sumu
399 566,– € vrátane dane z príjmov za rok 2014, ktorú platíme z prenájmu nebytových
priestorov a predstavuje sumu 2 290,– €.
Dosiahnuté výnosy Turčianskej knižnice v Martine predstavujú k 31. decembru 2014
sumu 410 796,– €.
Hospodársky výsledok pred zdanením k 31. 12. 2014 predstavuje zisk 13 520,– €.
Hospodársky výsledok po zdanení k 31.12. 2014 predstavuje zisk 11 230,– €.
15.9. Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie)
Na rok 2014 nám bol schválený kapitálový transfer v celkovej výške 30 000,-- €.
Prostriedky boli určená na rekonštrukciu administratívnej budovy.
V priebehu roku 2014 nám bol kapitálový transfer upravovaný nasledovne:
Položka

Suma

700

2 300

700

68 000

700

27 000

Popis
Stavebné úpravy a dokončenie letnej čitárne s prvkami
detského ihriska – parkové úpravy
Rekonštrukcia administratívnej budovy – výmena okien
a zateplenie fasády administratívnej budovy knižnice
Rekonštrukcia priestorov budovy – stavebné úpravy,
zateplenie a opravy objektu Turčianskej knižnice v Martine

V roku 2014 sme zrealizovali parkové úpravy a dokončili letnú čitáreň v celkovej
výške 2 299,99 €.
V roku 2014 bola zrealizovaná rekonštrukcia administratívnej budovy Turčianskej
knižnice v Martine, ktorá okrem iného zahŕňala výmenu okien a vchodových dverí,
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zateplenie budovy, výmenu elektrických a vodoinštalačných rozvodov, úpravy stien,
výmena podláh a pod. v celkovej výške 117 255,77 €.
15.10. Objem finančných prostriedkov získaných z Grantového systému MK SR (zdroj
111) a z ďalších zdrojov (sponzorské, iné)
Turčianska knižnica v Martine získala v roku 2014 účelové finančné
prostriedky z Grantového systému MK SR v celkovej výške 14 404 € určené
realizáciu podujatí, na nákup knižničného fondu a na kultúrne poukazy:
Účel poskytnutia
Podujatie – Martinská poetická jeseň
2014
Aktualizácia knižničného fondu /
Nákup knižničného fondu
Tvorcovia kníh medzi deťmi
a mládežou
Podpora komunitných aktivít /
zabezpečenie komunitných aktivít
Kultúrne
poukazy
–
nákup
knižničného fondu
Spolu

Poskytnuté
prostriedky v €

Skutočne vyčerpané
prostriedky v €

1 200,00 €

1 200,00 €

7 300,00 €

7 300,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

3 325,00 €

3 059,30 €

1 579,00 €

1 579,00 €

14 404,00 €

14 138,30 €

Turčianska knižnica v Martine získala v roku 2014 mimorozpočtové zdroje v celkovej
výške 2 000 €
Účel poskytnutia
Suma €
Poskytovateľ
Nákup knižničného fondu
2 000 € Mesto Martin
Spolu
2 000 €
15.11 Vykonávaná podnikateľská činnosť (obsah činnosti, výška príjmov)
Turčianska knižnica v Martine nerealizuje žiadnu podnikateľskú činnosť.
16. Zmluvy – zoznam uzatvorených zmlúv (príloha č. 16)
16.1

Dodávateľské zmluvy:
Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2540812
Zmluva o dodávke a odbere tepla na vykurovanie č. 1 (Slovenské komorné divadlo)
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (OM 6212101) + príloha
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (OM 6212104) + príloha
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (OM 6209920) + príloha
Zmluva o dielo o vykonávaní servisu na poplach.systéme č. 21/2000
Zmluva o vykonávaní ročných revízií EZS (Spin)
Zmluva o poskytnutí služieb (RIMI-SK)
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Zmluva o poskytnutí služby ochrany objektu č. 185 (KR PZ)
Zmluva o poskytnutí služieb (RIMI-SK)
Zmluva o poskytnutí služby ochrany objektu č. 493 (KR PZ)
Zmluva o používaní poštového priečinka
Zmluva o vytvorení a prevádzke web sídla č. 18/2006
Zmluva o pripojení a poskytnutí elektron. komun. služieb (prístup-internet) – NOX
Mandátna zmluva (ŽSK – vúcnet)
Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 0808014800
Flotilová poistná zmluva č. 7710024913 – havarijné poistenie
Flotilová poistná zmluva č. 8080092375 – povinné zmluvné poistenie
Zmluva o bežnom účte č. 7000481977/8180
Zmluva o bežnom účte č. 7000481985/8180
Zmluva o bežnom účte č. 7000481993/8180
Zmluva o bežnom účte č. 7000482013/8180
Zmluva o bežnom účte č. 7000482021/8180
Zmluva o bežnom účte č. 7000482048/8180
Zmluva o bežnom účte č. 7000482064/8180
Zmluva o bežnom účte č. 7000482072/8180
Zmluva o dielo (projektová dokumentácia)
Čiastková zmluva 11K114031/ŽSK (DOXX – stravovanie)
Nájomná zmluva č. 2002045 (Mesto Martin – pobočka Priekopa) + dodatky
Zmluva o dielo č. 32-Sup-08 na zabezpečovanie servisných služieb výťahov
Mandátna zmluva č. 1/2013 – BOZP a PO
Rámcová kúpna zmluva č. 1272 – dodávka xerox papiera
Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti ŽSK do správy správcovi- projekt.dokum.
Rámcová dohoda č. 619/2014/OVS – nákup kancelárskych potrieb
16.2

Odberateľské zmluvy:

16.3

Iné zmluvy:
Zmluva o prenájme nebytových priestorov (Aso Vending – nápojový automat)
Zmluva o nájme č. 5/2010 + dodatok (Cestovná agentúra ŠÍP)
Zmluva o nájme č. 2/2011 (Roman Vereš ROVER)
Zmluva o nájme č. 1/2014 + dodatok (Janka Žukovičová)
Dohoda o spolupráci (ZŠ na Ul. Aurela Stodolu v Martine)
Dohoda o spolupráci (Gymnázium, Ul. J. Lettricha v Martine)
Zmluva o výpožičke (Turčianske kultúrne stredisko)
Dohoda o pristúpení k Zmluve o poskytovaní elektr.komun.služby (ŽSK)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre fond mikroprojektov PL-SK
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II. ODBORNÁ ČINNOSŤ TURČIANSKEJ KNIŽNICE
1. Základné činnosti knižnice
1.1. Knižničné fondy
Tab. 1 Zloženie knižničných fondov podľa druhu
Druh dokumentu

r. 2013

knižničný fond
z toho špec.dokumenty
z toho el.dokumenty
iné špec.dokumenty
odborná pre dosp. + ŠD
krásna pre dosp. + ŠD
odborná pre deti + ŠD
krásna pre deti + ŠD
periodiká - tituly
periodiká - exempláre

r. 2014

163 742 146 784
6 715
6 376
94
75
2 423
630
56 168 52 328
67 302 59 053
9 185
8 233
31 087 27 170
86
75
115
94

Rozdiel
-16 958
-339
-19
-1 793
-3 840
-8 249
-952
-3 917

%
z celku
2013
4,10
0,05
1,47
34,30
22,17
5,61
18,98

%
Rozdiel
z celku
v %
2014
4,34
+0,24
0,05
0
0,43
-1,04
35,65
+1,35
40,23 +18,06
5,61
0
18,51
-0,47

Tab. 2 Prírastky, úbytky
Ukazovateľ

r. 2013

prírastok knižničného
fondu
z toho kúpou
- z toho z rozpoč.zdrojov
úbytok knižničného fondu
skutočný prírastok

4 167

r. 2014
4 075

2 428
338
7 614
- 3 447

1 220
104
21 033
-16 958

Rozdiel
-92
-1 208
-234
+13 419
-13 511

Forma získania:
povinným výtlačkom - nevykazujeme
darom – dary od fyzických a právnických osôb, neidentické náhrady stratených kníh
výmenou - nevykazujeme
bezodplatným prevodom – prevod z organizácie do knižnice
Tab. 3

Skladba prírastkov podľa druhov literatúry
r. 2013

Druh literatúry
počet k.j.
odborná pre dospelých
875
krásna pre dospelých
1 928
odborná pre deti
344
krásna pre deti
1 019
špeciálne dokumenty
6

r. 2014
r. 2013
Rozdiel
počet k.j.
v %
869
2 201
146
829
30

-6
+278
-198
-190
24

20,99
46,14
8,25
24,45
0,14

r. 2014
v%
21,33
54,01
3,58
20,34
0,74

Rozdiel
v %
+0,34
+7,87
-4,67
-4,11
+0,60
29

spolu

4 167

4 075

-92

-

-

-

Tab. 4 Prírastok knižničných fondov kúpou na obyvateľa a používateľa
Prírastok KF /počet k.j.
na:
1 obyvateľa
1 používateľa

r. 2013

r. 2014

0,04
0,45

Rozdiel

0,02
0,22

-0,022
-0,233

Tab. 5 Jazykové zloženie prírastkov (z prírastkov kníh)
Jazyk dokumentu

Počet
k.j.2014

slovenský
český
anglický
nemecký
nórsky
latinský
spolu

r. 2014%
z celk.
počtu
79,86
18,48
1,37
0,22
0,02
0,05
100

3 253
754
56
9
1
2
4 075

Tab. 6 Počet zväzkov na obyvateľa a používateľa
Počet zväzkov KF
na:
1 obyvateľa
1 používateľa

r. 2013
2,89
30,55

r. 2014

Rozdiel

2,60
26,48

-0,29
-4,07

Tab. 7 Prostriedky na nákup knižničných fondov

Druh
dokumentu

knihy a
ost.tlačené
dokum.
špeciálne
dokumenty
spolu
periodiká
spolu nákup
KF

Finančná
Eur na nákup r. 2013 Finančná
hodnota
hodnota
knižných
knižných
spolu z toho
granty
darov v r.
darov v r.
a fin.dary 2014 v eur
2013 v eur

11 745,04 16 876,35 14 123,50 18 856,86
0

81,69

11 745,04 16 958,04
0

5 795,25

Rozdiel
eur na
nákup KF
z toho
celkom
granty
2013/2014
a fin. dary

Eur na nákup r. 2014

spolu
10 151,28

9 300,00

-6 725,07

26,50
14 150,- 18 856,86
238,50

–––––- 22 753,29 14 388,50 ––––––––

-81,69
10 151,28

9 300,00

-6 806,76

5 679,86

2 699,84

-115,39

15 831,14 11 999,84

-6 922,15
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Tab. 8 Priemerná cena dokumentov v eur
cena v r.
2013
6,97
13,61
6,98

Druh dokumentu
knihy a ost. tlačené dokumenty
špeciálne dokumenty
dokumenty spolu

cena v r.
2014
8,32
0
8,32

Rozdiel
+1,35
-13,61
+1,34

Tab. 9 Nákup knižničných fondov v eur na obyvateľa a používateľa
Nákup KF v eur
na:
1 obyvateľa
1 používateľa

r. 2013

r. 2014
0,40
4,25

0,28
2,85

Rozdiel
-0,12
-1,40

Komentár ku knižničným fondom a ich ochrane:
V roku 2014 do knižničného fondu TK pribudlo 4 075 knižničných jednotiek, čo je
oproti predchádzajúcemu roku o 92 kn. j. menej.
Pokles v doplňovaní KF bol spôsobený nižšími príjmami z projektových zdrojov a tiež
vysokými nákladmi na prevádzkovú činnosť knižnice.
Nákup za finančné prostriedky Turčianskej knižnice činil 104 kn. j. (9% z celkového
nákupu) o 234 kn.j. menej ako v r. 2013.
Z prostriedkov grantov a finančných darov bolo zakúpených 1 116 kn. j.(91%
z celkového nákupu) o 974 kn.j. menej ako v r. 2013.
Z grantového systému MK SR podprogram –akvizícia pamäťových inštitúcii knižnica
na nákup KF získala 7 300,-€ z ktorého získala 869 kn.j.
Doplňovaniu knižničného fondu pomohol i finančný príspevok z grantového systému
Mesta Martin v hodnote 2000,-€, prostredníctvom ktorého podporilo mesto projekty TK
a z ktorého knižnica získala 1 116 kn.j.
Už tradične knižničný fond bol doplňovaný prostredníctvom darov fyzických
i právnických osôb. Dary od 199 fyzických a právnických osôb (oproti r.2013 o 57
viac) činili 2755 kn.j.(+ 1 184 kn.j. oproti r. 2013) z ročného prírastku knižnice.
Akvizíciu KF v Turčianskej knižnici v r. 2014 realizovala akvizičná komisia, menovaná
riaditeľkou TK. Pri nákupe boli využívané v maximálnej miere využívané zľavy od
dodávateľov až do výšky 32% internetového kníhkupectva PEMIC.
Do regionálneho knižničného fondu v roku 2014 pribudlo 170 kn.j. (126 titulov) vo
finančnej hodnote 1 137,22 €.
K 31.12.2014 bolo v regionálnom fonde 3 715 kn.j. (centrum +pobočky) vo
finančnej hodnote 15 537,98 €.
V rámci aktualizácie knižničného fondu Turčianskej knižnice bolo v roku 2014
vyradených 21 033 kn.j. (oproti r. 2013 je to o 13 419 kn.j. viac).
Na základe príkazu riaditeľky Turčianskej knižnice v Martine č. 2/2.4.2014 sa v zmysle
zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach a Vyhlášky MK SR 9.10.2003 uskutočnila v Turčianskej knižnici v Martine riadna revízia knižničného fondu v čase od 14.4.2014 do
11.7.2014. Revíziou v roku 2014 sa zistilo, že vo fonde Turčianskej knižnice chýba
3 679 zv. v hodnote 14 710,83 €. Počas revízie sa aj ukázalo, že mnohé knihy boli poškodené a hygienicky nevyhovujúce. Z toho dôvodu sa vyraďovacia komisia rozhodla,
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že takéto kn.j. budú vyradené. Zároveň sa ukázali určité nezrovnalosti medzi skutočnosťou a záznamami v systéme pri určení tematických skupín, druhu dokumentu a pri nosičoch. Takéto rozdiely mohli byť zapríčinené nielen ľudskou chybou, ale aj pri preklopení systému z Librisu na KIS Clavius. V roku 2014 sa postupne začalo pracovať na
oprave zistených chýb. Ale keďže ide o zdĺhavú a časovo náročnú úlohu, pracovníčky
akvizície si dali za úlohu postupne sa jej venovať aj v roku 2015.
Pre 3 obecné knižnice turčianskeho regiónu (oproti roku 2013 o 1 menej) bolo odborne
spracovaných 32 zv. kníh (oproti r. 2013 je to o 25 zv. kníh menej). Knihy boli knižniciam odoslané cez kníhkupectvo LITTERA celkom 4x.
Stav v doplňovaní KF nespĺňa ani z ďaleka úroveň doplňovaných štandardov pre
knižnice nášho veľkostného typu. Podľa schválených štandardov by knižnica nášho typu
mala získať ročne kúpou prírastok knižničného fondu na obyvateľa v prepočte 0,14
kn.j. Turčianska knižnica kúpou doplnila knižničný fond na obyvateľa len 0,02 kn.j., čo
je asi necelých 15% zo štandardu.
Podobná situácia je i v doplňovaní periodík. Podľa štandardu by knižnica nášho
veľkostného typu mala ročne dopĺňať 150-200 titulov periodík, pričom v roku 2014
doplnila len 75 titulov /exemplárov 94, čo je menej ako v roku 2013.
1.2. Používatelia, návštevníci
Tab. 10 Používatelia
Ukazovateľ

r. 2013

počet používateľov
z toho z okr. sídla
deti do 15 rokov
Počet používateľov vrátane používateľov,
ktorým dobieha platná registrácia a aspoň
s jednou návštevou

r. 2014

5 359
3 991
1 907
7 234

Rozdiel

5 544
3 978
2 068
7 190

185
-13
161
-44

Index
13/14
0,966
1,003
0,922
1,006

Tab. 11 Skladba používateľov
Kategória používateľov

Rok 2013
počet

Deti predškolského veku
Deti školopovinné
Śtudenti
Dospelí
Dôchodcovia a ZŤP
Kolektívni používatelia

301
1 606
843
1 559
1 032
18

%z
celku
5,6
30
16
29
19
0,3

Rok
2014
počet
535
1 533
775
1 696
19

Rozdiel
%z
celku
9,7
28
14
30
18
0,3

234
-73
-68
137
-46
1

Tab. 12 Percento používateľov z počtu obyvateľov
Ukazovateľ
percento použ. z počtu obyv.

r. 2013
9,5

r. 2014
9,8

Rozdiel
0,3
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Tab. 13 Počet návštevníkov, priemerná denná
návštevnosť

Ukazovateľ
počet návštevníkov (fyzických osôb v
knižnici)
- z toho počet účastníkov podujatí
- z toho počet návštevníkov internetu v
knižnici
priemerná denná návštevnosť
priem. denná návštevnosť vrátane sobôt
priem. denná návštevnosť - soboty
maximálna denná návštevnosť
Návštevníci on-line služieb
- v tom www stránka knižnice
- v tom on – line katalóg – počet
prístupov
- v tom elektronické referenčné služby
- v tom ostatné elektronické služby
Počet návštevníkov (fyzických osôb v
knižnici) a návštevníkov online služieb
spolu

Medziročný
r. 2013 r. 2014 Rozdiel
nárast
(pokles )v
%
153 703 144 586
- 9 117
-6
13 865
17 585

17 942
12 395

+4 077
- 5 190

+23
-30

615
583
-32
509
500
-9
111
111
0
799
674
-125
96 161 425 540 329 379
14 880 16 691
+1 811
81 271 408 495 +327 224

-5
-2
0
-16
+342
+11
+402

10
354
+344
0
0
0
249 864 570 126 +320 262

+3 440
0
+128

Komentár k používateľom a návštevníkom :
V roku 2014 Turčianska knižnica zaznamenala nárast počtu novo prihlásených
používateľov o 185 a v súvislosti s tým sa zvýšilo aj percento používateľov z počtu
obyvateľov z 9,5 na 9,8. Ako z tab. 10 vyplýva služby knižnice využívalo nielen 5 544
novo registrovaných používateľov ale aj 1 646 používateľov registrovaných v minulom
roku. Najviac sa zvýšil počet používateľov predškolského veku, čo súvisí s rozšírenými
službami a činnosťou pracoviska pre deti a rodičov a realizáciou projektu „Prečo čítať
deťom?“, ktorý zrejme plní svoju úlohu a prispieva k zvýšenému záujmu o činnosť
knižnice zo strany detí predškolského veku a ich rodičov
Nárast bol zaznamenaný aj u používateľov dospelého veku, čo súvisí zrejme s tým, že od
septembra r. 2014 sú obmedzené služby SNK pre verejnosť.
V ostatných kategóriách používateľov bol zaznamenaný mierny pokles ovplyvnený
jednak obmedzením činnosti v pobočkách Priekopa a Záturčie z 5 dní na 3 dni a tiež
zníženým nákupom knižničného fondu.
Pri analýze činnosti knižnice tento jav môžeme zdôvodniť predovšetkým tým, že už
štvrtý rok má knižnica výrazne poddimenzovaný nákup knižničného fondu. Tiež tým, že
knižnica má od roku 2012 na webovej stránke zverejnený on-line katalóg a potenciálni
používatelia sa z neho môžu dozvedieť, či knihu knižnica má fonde lebo nie. Ak zistia,
že kniha v knižnici nie je, do knižnice neprídu. Ďalším faktorom, ktorý mohol ovplyvniť
tento stav je, že v roku 2014 knižnica v rámci Týždňa slovenských knižníc neodpúšťala
zápisný poplatok.
Počet kolektívnych používateľov sa podarilo udržať v súvislosti s tým, že pracovníčka
regionálnej metodiky aj v r. 2014 (už piaty rok) vytvorila putovné výmenné súbory kníh,
33

ktoré distribuovala do 18 obecných knižníc regiónu Turca. Výmennými súbormi sa snaží
o aktivizáciu obecných knižníc.
Ako z tab. 13 vyplýva v roku 2014 bol zaznamenaný opäť pokles návštevnosti knižnice
vo fyzických osobách, čo súvisí zrejme s tým, že knižnica skvalitnila svoje služby
pripojením on-line katalógu ku webovej stránke a používatelia nie sú nútení pre využitie
služieb knižnicu navštíviť osobne. Svedčí o tom počet zaznamenaných prístupov na
web, ktorý medziročne vzrástol 11%.
Pokles návštevnosti bol však spôsobený aj obmedzením služieb v pobočkách na Ľadovni
a Priekope z piatich na tri dni v týždni. Negatívny dopad malo určite i obmedzenie
služieb na všetkých pracoviskách knižnice v súvislosti s realizáciou generálnej revízie
knižničného fondu, ktorá postupne prebiehala v mesiacoch máj- júl 2014.
Počet zaznamenaných prístupov na on-line katalóg knižnice sa medziročne zvýšil
o 402%. Celková návštevnosť knižnice fyzických osôb spolu s on-line návštevníkmi tak
v minulom roku stúpla o 128%.
Uvedené údaje o počte prístupov na on-line katalóg sú nie sú objektívne vzhľadom
k tomu, že sú počítačovo zaznamenávané prostredníctvom knižničného softvéru Carmen.
Boli konzultované s dodávateľom softvéru, ktorý nainštaloval novú verziu softvéru, no
pôvodné údaje ostali nezmenené a nie je v našich silách tieto údaje overiť.
Bol zaznamenaný nárast návštevnosti kultúrno-vzdelávacích podujatí o 23% a udržala sa
i priemerná denná návštevnosti knižnice v čase voľných sobôt.
Maximálnu dennú návštevnosť 674 návštevníkov v r. 2014 zaznamenala knižnica dňa
4.3.2014.
Knižnica zaznamenala aj výraznejší pokles počtu návštevníkov internetu o 30 %. Tento
pokles súvisí s tým, že v Martine je veľmi rozšírené internetové pripojenie domácností
a knižnica obmedzila využívanie verejného internetu pre neregistrovaných používateľov
knižnice tým, že prvých 15 minút je služba poskytovaná bezplatne a každá ďalšia
polhodina je spoplatnená sumou 0,20 €. Knižnica pristúpila k týmto opatreniam
vzhľadom na problematickú ekonomickú situáciu napriek tomu, že tieto služby knižnice
využívajú predovšetkým sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, nezamestnaní a seniori.
1.3

Výpožičné služby

Tab. 14 Výpožičky
Výpožičky
výpožičky spolu
odborná lit. pre dospelých
+ ŠD
krásna lit. pre dospelých +
ŠD
odborná lit. pre deti + ŠD
krásna lit. pre deti + ŠD
periodiká
špeciálne dokumenty
z toho AV dokumenty
elektronické
dokumenty
iné špeciálne
dokumenty

r. 2013

r. 2014

Rozdiel

% z celku

418 641
69 965

385 808
62 920

-32 833
- 7 045

100
16

169 077

159 043

-10 034

41

22 570
65 761
91 268
2 118
958
265

19 913
59 957
83 975
1 964
761
402

-2 657
-5 804
-7 293
-154
-197
137

5
16
22
100
39
21

895

801

-94

40
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Tab. 15

Výpožičky podľa druhu

Výpožičky
výpožičky celkom
z toho absenčné
z toho prezenčné

r.2013
418 641
232 812
185 829

r. 2014
385 808
241 072
144 736

Rozdiel
-32 833
+8 260
-41 093

% z celku
100
63
37

Tab. 16 Výpožičky podľa druhu dokumentov
Výpožičky
výpožičky celkom
z toho odborná literatúra –
knihy
krásna literatúra – knihy
Periodiká
špeciálne dokumenty
Tab. 17

r. 2013
418 641
90 684

r. 2014
385 808
80 869

234 571
91 268
2 118

219 000
83 975
1 964

Rozdiel % z celku
-32 833
100
-9 815
21
-15 571
-7 293
-154

57
22
0,5

Výpožičky kníh podľa používateľov

Výpožičky kníh
výpožičky kníh celkom
z toho pre dospelých
z toho pre deti

r. 2013
325 255
237 191
88 064

r. 2014
299 869
220 336
79 533

Rozdiel
% z celku
-25 386
100
-16 855
73
-8 531
27

Tab. 18 Výpožičky na obyvateľa, na používateľa, obrat knižného fondu
Ukazovateľ
výpožičky na 1 obyvateľa celkom
výpožičky kníh na 1 obyvateľa
výpožičky na 1 používateľa celkom
výpožičky kníh na l používateľa
obrat knižného fondu *
-

r. 2013

r. 2014
7,3
5,7
78
60
2

6,8
5,3
70
54
2,05

Rozdiel
-0,5
-0,4
-8
-6
+0,05

obrat KF = výpožičky kníh a iných dokumentov (okrem výpožičiek periodík) deliť
celkovým počtom knižničných dokumentov vo fonde
pri prepočtoch vychádzajte z počtu obyvateľov zo štat. úradu (predvolenom v el.
štatistickom výkaze).

Tab. 19 Medziknižničná výpožičná služba
MVS
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
MMVS iným knižniciam
MMVS z iných knižníc

r. 2013
5
31
0
0

r. 2014
13
120
0
0

Rozdiel
8
89
0
0
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Tab. 20 Služby zdravotne znevýhodneným a iným špecifickým skupinám používateľov
Kategória používateľov
slabozrakí a nevidomí
imobilní
iní

Počet návštev
doma
750
0
774
75
0
0

Počet Počet výpožičiek
10
24
0

Iné služby
0
0
0

Komentár k výpožičným službám :
Kvalitu poskytovaných služieb v roku 2014 pozitívne ovplyvnil nový knižničnoinformačného systému CLAVIUS, ktorý bol implementovaný v polovici r. 2012. Clavius
umožnil on-line pripojenie pobočiek TK k centrálnej knižnici a tiež pripojenie on-line
katalógu k webovej stránke knižnice. On-line katalóg umožňuje používateľom využívať
služby knižnice bez osobnej návštevy. Vzájomné prepojenie jednotlivých pracovísk
knižnice umožňuje operatívne poskytovať informácie o dokumentoch a výraznou mierou
zjednodušuje spracovávanie odborných knihovníckych prehľadov a štatistík.
V roku 2014 bol zaznamenaný pokles výpožičiek vo všetkých druhoch literatúry. Podobne
ako pri poklese počtu návštevníkov i pri poklese počtu výpožičiek je zrejmé, že súvisí
s obmedzením služieb nielen z hľadiska času a prístupnosti pre verejnosť (obmedzenie
výpožičných hodina na pobočkách a v súvislosti s realizovanou revíziou KF) ale
i z hľadiska ponuky knižničného fondu, ktorý bol doplnený minimálne a nesystematicky.
Napriek snahám knižnice získavať mimorozpočtové zdroje, nákup knižničného fondu je
nedostatočný. To sa v plnej miere prejavilo aj v roku 2014 ďalším poklesom výpožičiek.
Ako tabuľka č. 18 naznačuje obrat knižničného fondu sa zvýšil v súvislosti s výrazným
vyraďovaním kníh v rámci revízie knižničného fondu, hoci prepočty výpožičiek na
používateľa a obyvateľa mesta mali klesajúcu tendenciu.
Počet výpožičiek poskytovaných medziknižničnou výpožičnou službou sa v roku 2014
výrazne zvýšil ako to dokumentuje tab. 19. Tento stav bol spôsobený predovšetkým tým,
že od septembra 2014 má Slovenská národná knižnica v súvislosti s realizovanou
rekonštrukciou obmedzené služby pre verejnosť.
V roku 2014 pokračovala spolupráca s Knižnicou M. Hrebendu v Levoči na základe,
ktorej boli poskytované výpožičky zvukových kníh pozri tab. 20.
Počet imobilných používateľov v roku 2014, ktorí využívali donáškovú službu do domu
bol 24. Tým bolo poskytnutých prostredníctvom 75 návštev 774 výpožičiek kníh
a periodík.
Okrem základných knižnično-informačných služieb, ako sú absenčné a prezenčné
výpožičky a poskytovanie informácií knižnica zabezpečovala aj špeciálne reprografické
služby z vlastných dokumentov v zmysle platného autorského zákona.
Základné služby ako absenčné a prezenčné výpožičky sú poskytované v zmysle zákona
183/2000 Z.Z. zdarma. Spoplatňované sú reprografické služby, rešeršné služby,
medziknižničná výpožičná služba a rezervácie dokumentov.

1.4

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
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Tab. 21 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Ukazovateľ
počet podujatí
z toho informačná výchova /kolektívov/
individ. konzultácie k využ. výpoč. techniky a el.
médií*
počet účastníkov podujatí
Výstavky a nástenky v interiéri knižnice

r. 2013

r. 2014

Rozdiel

627
191
1 759

665
225
2 093

+38
+34
+334

13 865
170

17 942
179

+4 077
+9

Komentár o zameraní podujatí, najvýznamnejšie podujatia:
Pri organizovaní a realizácii kultúrno-výchovnej činnosti v roku 2014 Turčianska knižnica
vychádza zo svojho poslania verejnej knižnice, ktorá okrem poskytovania knižničnoinformačných služieb pre všetky vrstvy a vekové kategórie obyvateľov má plniť aj úlohy
v oblasti výchovy a vzdelávania i vytvárania podmienok pre trávenie voľného času
obyvateľov. Snaží sa plniť nikým nezastupiteľné úlohy v oblasti výchovy detského čitateľa
prostredníctvom kolektívnych aktivít v dvoch hlavných smeroch - v oblasti informatickej
výchovy a v oblasti literatúry s orientáciou na čítanie. Vzhľadom k uvedenému, sa snaží na
základe spolupráce so školami systematicky pracovať so všetkými vekovými kategóriami detí
už od materskej školy.
V roku 2014 zrealizovala knižnica celkom 665 podujatí, na príprave ktorých sa podieľali
takmer všetky odborné pracovníčky knižnice vrátane pobočiek. Väčšina podujatí bola
realizovaná v spolupráci so školami prostredníctvom organizovanej účasti a reagovala na
požiadavky pedagógov a detí. V porovnaním s predchádzajúcim rokom (tab.21) došlo
k miernemu zvýšeniu počtu podujatí a tomu zodpovedajúcemu počtu návštevníkov.
Pre deti MŠ Turčianska knižnica zrealizovala celkom 118 podujatí. Cieľom týchto
podujatí bolo oboznámenie detí s prostredím knižnice a vyvolanie záujmu o knihy a čítanie.
Tieto akcie mali charakter rozprávkových dopoludní spojených s čítaním kníh, hrami,
dramatizáciami a súťažami. Aktivity pre túto vekovú kategóriu sa nám podarilo zintenzívniť
hlavne v súvislosti s realizáciou poľsko-slovenského projektu pod názvom „Prečo čítať
deťom?“ (aktivity knižnice pre rodičov a deti predškolského veku). Projektom sa snažíme
skvalitniť prácu knihovníkov s najmenšou vekovou kategóriou detí a ich rodičmi, pretože
práve toto obdobie najútlejšieho veku výrazne ovplyvňuje ďalší osobnostný vývoj dieťaťa
a jeho vzťah k čítaniu a vzdelávaniu.
Najviac – 223 podujatí bolo zrealizovaných pre deti 1. stupňa základnej školy. Išlo
o vstupné exkurzie do knižnice, spojené s hrami, hlasným čítaním, dramatizáciou, rôznymi
druhmi súťaží, s besedami o prečítaných knihách, pasovanie za čitateľov a pod. Možno ich
rozdeliť na podujatia informačného charakteru, kde sa deti oboznamujú s prostredím knižnice,
s jej poslaním, rôznymi druhmi dokumentov, ale učia sa aj orientovať v knižnici
i vyhľadávať dokumenty. Ako najčastejšia forma je využívaný výklad spojený s rozprávaním,
cvičeniami i súťažami. Vzhľadom k možnostiam knižnice deti získavajú aj informácie
o využití výpočtovej techniky pri spracovaní i vyhľadávaní dokumentov a informácií. Tieto
informačné podujatia však musia mať nevyhnutne zábavnú formu primeranú veku detí,
pričom knihovníčky využívajú vždy prácu s knihou.
Druhým typom boli podujatia prioritne zamerané na výchovu k čítaniu. Na podujatiach tohto
typu prevláda práca s knihou, hlasné čítanie spojené s dramatizáciou textov, výtvarnými,
hudobnými činnosťami i literárnymi súťažami. V rámci nich sa konali besedy o prečítaných
knihách i besedy so spisovateľmi a rôzne druhy tvorivých dielní..
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Medzi obidvoma typmi podujatí neexistuje ostrá hranica, ich obsah a formy sa často prelínajú
v závislosti od skupiny detských účastníkov i možností knihovníčok.
Pre vekovú kategóriu detí 10 - 15 rokov – žiakov 2. st. ZŠ knižnica zrealizovala 65
podujatí.
Platí pre ne členenie podobne ako u podujatí pre deti na 1. st. ZŠ, no ich obsah je
prispôsobený vyššej vekovej kategórii detí..
Pre deti staršieho školského veku sa konali aj podujatia zamerané na rôzne oblasti
spoločenského života ako je ochrana prírody, boj proti drogám, prvá pomoc, besedy so
psychológom.
K najvýznamnejším podujatiam, ktoré nie sú organizované v spolupráci so školou a majú
širší aj prezentačný záber, patril už 12. ročník podujatia medzinárodného charakteru pod
názvom Noc s Andersenom,
U detí si získala popularitu i súťaž o Knižničného Vševedka do ktorého sa zapojili žiaci 4. a
5. ročníkov martinských základných škôl. O titul Kráľ čitateľov súťažili žiaci vo veku od
10 do 12 rokov.
V mesiacoch september až november 2014 Turčianska knižnica v Martine zrealizovala už 9.
ročník projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou, ktorého hlavným cieľom bolo
stretnutie slovenských tvorcov kníh – spisovateľov a ilustrátorov so žiakmi základných a
stredných škôl mesta Martin a regiónu. Deti mali možnosť priameho kontaktu s autormi
detskej knihy, ktorí na stretnutie s nimi prichádzali z celého Slovenska. Živé diskusie s
tvorcami podporovali u detí záujem o čítanie. Počas týchto stretnutí sme využívali osvedčené
formy ako je autorské čítanie, hlasné čítanie, prednes tvorby ale i tvorivé dielne, ktoré
zosilňujú u detí z podujatia bezprostredný zážitok. Prostredníctvom aktivít tohto projektu sa
zvýšil záujem u detí a mládeže o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu (skúsenosti z praxe
nám potvrdzujú, že dieťa po živom autentickom kontakte s autorom vyhľadáva diela tohto
autora), ale podarilo sa nám prehĺbiť a zintenzívniť spoluprácu so základnými a
strednými školami s cieľom, aby sa literárne podujatia stali pravidelnou súčasťou
vyučovacieho procesu. V rámci projektu sa uskutočnilo 18 besied s 9 spisovateľmi
a ilustrátormi: Branislav Jobus, Juraj Martiška, Miroslav Regitko, Zuzka Šulajová, Pavel
Dvořák, Adela Banášová, Ľubica Subalyová, Katatína Kerekesová, Zuzana Katrušinová.
Besied sa zúčastnilo 384 žiakov a študentov z 9 základných a 2 stredných škôl.
Knižnica ako každý rok usporiadala vyhodnotenie Vzorného detského čitateľa knižnice
spojené s odmeňovaním a hrami. S peknou odozvou sa stretol aj Deň ľudovej rozprávky.
Knižnica a jej čitatelia sa s úspechom zapojili aj celoslovenských podujatí Čitateľský
maratón i do súťaže Čítajme s Osmijankom.
Nezanedbateľný kus práce v oblasti hudobnej výchovy so žiakmi ZŠ zrealizovalo aj
pracovisko s hudobnými dokumentmi, ktoré na základe požiadaviek pedagógov
zabezpečovalo hudobné pásma: Hudobné štýly v populárnej hudbe, Vianoce s hudbou, Džez –
vývoj džezovej hudby, Základné výrazové prostriedky v hudbe, ale i hudobné súťaže napr.
Poznáš hudobné nástroje? i kolektívne posluchy hudby.
Pokračovalo tiež v realizácii projektu Hudba nám pomáha, v rámci ktorého pravidelne
pracovalo s deťmi zo špeciálnej školy. V rámci projektu sa uskutočnilo 23 podujatí pre deti
zo špeciálnej školy a 6 podujatí zameraných na integráciu detí zo znevýhodneného prostredia
spolu s deťmi zo ZŠ ako Karaoke v záhrade, Vianočné karaoke i súťaž v speve ľudových
pesničiek Spievanky.
Pre chovancov sociálneho ústavu sa uskutočnilo 11 podujatí.
Tieto podujatia pripravovali knihovníčka pracoviska s hudobnými dokumentmi, knihovníčky
pracoviska s literatúrou pre deti a knihovníčky v pobočke Sever, kde sa snažili využiť
individuálny prístup. Cieľom podujatí bolo napomôcť sociálnej integrácii handicapovaných
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detí a mládeže. Osvedčili sa metódy posluchu hudby, čítania spojeného s rozprávaním
a pozeraním obrázkových kníh i výtvarnými aktivitami detí.
Podujatia pre stredoškolskú mládež, ktorých sa uskutočnilo 65, boli zamerané
predovšetkým na informačnú výchovu, v rámci ktorej sa študenti zoznamovali so službami
knižnice, s orientáciou v knižničnom fonde, učili sa systému vo vyhľadávaní dokumentov
a informácií aj s využitím PC a internetu. Okrem toho sa v knižnici realizovali hodiny
odborných predmetov v knižnici ako etická výchova, dejiny.
Pre verejnosť a dospelých sa uskutočnilo 154 podujatí rôzneho druhu a zamerania.
Na základe spolupráce s kníhkupectvom Martinus a Krajskou odbočkou Spolku slovenských
spisovateľov i Maticou slovenskou sa knižnici podarilo zaktivizovať stretnutia verejnosti so
spisovateľmi. Návštevníci a používatelia Turčianskej knižnice sa mali možnosť v roku 2014
stretnúť osobne s nasledovnými autormi kníh: Zuzana Šulajová, Adela Banášová, Peter Tóth,
Pavol Boroš, Barbora Kardošová, Braňo Jobus, Marian Kubicska, Lea Riečanská, Tomáš
Ulej, Martin Rauch-Pyco.
V spolupráci s regionálnym periodikom Martinsko-turčianskoteplicko bola realizovaná
anketa Kniha Turca 2013, ktorej cieľom bolo spopularizovať na verejnosti regionálnu
literatúru Turca. Víťaza tejto čitateľskej súťaže P. Mišáka, Petra Vrlíka a ich knihu
Rozprávky spod slovanskej lipy a knihu Výnimočná od kolektívu autoriek predstavili
pracovníčky TK v Martine aj na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2014, kde boli vystavené aj
všetky súťažné tituly regionálnej literatúry.
S veľkým záujmom sa stretli zvlášť u žien rôzneho veku pravidelné tvorivé dielne, ktoré
vedie pracovníčka knižnice. Pod jej vedením sa uskutočnili tvorivé dielne pod týmito
názvami: Háčkované dekorácie, Shamballa náramky, Servítková technika, Kraslice
netradične, Kvety zo servítkov, Zapletané šály, Iris folding – skladané obrázky z papiera,
vítačky servítkovou technikou, vianočné gula z patchworku. Tvorivé dielne sa konajú v rámci
komunitných aktivít knižnice a je prínosom, že sa na nich stretajú rôzne generácie žien.
Tvorivé dielne sú zároveň aktivitami zabezpečujúcimi udržateľnosť projektu TK Vzdelávajme
sa spolu.
V roku 2014 knižnica pokračovala aj v realizácii projektu Vzdelávajme sa spolu.
Uskutočnilo sa 9 kurzov s 56 účastníkmi v oblasti informatického vzdelávania seniorov
a znevýhodnených kategórii používateľov. Konali sa aj tréningy pamäti pre seniorov. Kurzy
tréningov pamäti vedie pracovníčka knižnice, ktorá získala certifikát v Centre Memory
Bratislava v rámci celoslovenského projektu Vzdelaní knihovníci = spokojní návštevníci.
Kurzy sú realizované bezplatne. V roku 2014 sa uskutočnili 2 kurzy, ktoré absolvovalo 24
seniorov a okrem toho sa uskutočnili ďalšie 4 stretnutia pre 35 návštevníkov.
Na usporiadaní podujatí pre dospelých a širokú verejnosť sa podieľali členovia literárneho
klubu pri TK Duria, ktorý mal stretnutie počas roka 11-krát. Literárny klub pripravil:
Svetový deň poézie – literárno – hudobné popoludnie, Kaleidoskopis – prezentáciu knihy M.
Bielika, spomienku na Karla Kryla, Svetový deň hudby, autorské čítanie s Rút Lichnerovou,
tri krát literárne popoludnie venované životu a dielu H. Zelinovej pod názvom S Hanou
Zelinovou in memoriam, prezentáciu knihy M. Kleňovej - Koreniny pre zdravie, Priateľské
stretnutie s jubilujúcimi autormi – M. Eliášom, M. Horeckým a M. Bartošom, Literárne
Vianoce, prezentáciu knihy Kto proti osudu formou besedy s T. Winklerom – jedným z
autorov knihy.
V spolupráci s Literárnym klubom bolo pre verejnosť zrealizované stretnutie literárnych
klubov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Chorvátska Martinská poetická jeseň 2014. V rámci
trojdňového programu MPJ, ktorá sa uskutočnila už jedenásty rok bolo zrealizovaných
niekoľko aktivít ako prezentácia tvorby pred martinskou verejnosťou, prehliadka obce Kláštor
pod Znievom, prednáška o živote a diele Hany Zelinovej i autorské čítanie účastníkov.
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V rámci realizácie trojdňového podujatia Martinská poetická jeseň spolupracovala knižnica
s MS, MO MS v Martine, s obcami Kláštor pod Znievom a Vrícko.
Pre deti základných a stredných škôl pripravili členovia klubu deviaty ročník autorskej
literárnej súťaže o cenu Maše Haľamovej pod názvom Venujem Turcu, ktorá bola
vyhodnotená a najlepší detskí literárni tvorcovia odmenení knižnými darmi a prehliadku
v interpretácii ľudovej rozprávky Šaliansky Maťko.
Na pracovisku s hudobnými dokumentmi sa konali aj v roku 2014 v spolupráci s Centrom
Liga proti rakovine hudobno-vzdelávacie pásma pod názvom Večery vážnej hudby
zamerané na poznávanie života a diela slávnych hudobných skladateľov a rôznych hudobných
žánrov.
Výstavná činnosť:
S úspechom sa v Turčianskej knižnici realizuje i výstavná činnosť, ktorú sme začali
realizovať v rámci projektu V knižnici ako doma...v r. 2010. Výstavy prác používateľov TK
inštalované v priestoroch knižnice, kde vhodne pomáhajú dotvárať interiér sa stali
samozrejmosťou. Plnia úlohy v oblasti propagácia činnosti knižnice. Používatelia knižnice tu
vystavujú svoje amatérske fotografické, maliarske či ručné práce.
V roku 2014 boli realizované výstavy z nasledovnými názvami: Pohľady, Inšpirácie
v obrazoch, veselé maľovanie, Výber z tvorby, Jar v knižnici, Rok Hany Zelinovej v Turci,
Pohľady zo srdca, Autorksá výstava E. Labudovej, Vyznanie, Maľované zošity, Človek
a príroda, Pohľady zo srdca, Tvorba G. Matisovej, Z pestrej palety, Hana Zelinová očami detí
a ďalšie. Okrem toho už tradične sú aj v ostatných častiach interiéru knižnice i v pobočkách
inštalované rôzne tematické výstavky a nástenky. Celkom ich v roku 2014 bolo inštalovaných
179.
2. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť
Tab. 22 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť
Ukazovateľ
registrované bibliograf. a faktogr. informácie na
regionálne témy
počet vypracovaných bibliografií
počet rešerší
počet rešerší s regionálnou tematikou
počet monitorovaných periodík
počet záznamov v databáze regionálnej bibliografie
celkom
z toho ročný prírastok
fond regionálnych dokumentov - knihy
periodiká
počet využívaných elektronických databáz
výpožičky regionálnej literatúry*

r. 2013

r. 2014

Rozdiel

Nesledovalo
sa
1
208
Nesledovalo
sa
39
18 634

50
3
141
3

2
-67

39
19 337

0
703

711
*3 667
14
2
1 124

703
3 715
14
1
1 555

-8
48
0
-1
431

Budovaný informačný aparát :
Turčianska knižnica buduje regionálnu bibliografickú databázu, ktorá obsahuje 19 337
článkov, z toho v roku 2014 pribudlo 703 záznamov.
Regionálna databáza osobností obsahuje 917 záznamov, pričom v roku 2014 pribudlo 30
záznamov.
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Bibliografické pracovisko buduje elektronické databázy článkov a osobností a archív
výstrižkov o regióne z ústrednej tlače, ktorý je usporiadaný chronologicky.
Využívané elektronické zdroje:
Knižnica sprístupňovala používateľom informácie regionálneho charakteru s využitím
regionálnej bibliografickej databázy Clavius a tiež informácie o dokumentov
v slovenskej národnej bibliografii.
Monitoring tlače:
Články zamerané na región Turca sa excerpovali z regionálnej a ústrednej tlače nasledovne:
Čitáreň excerpovala denníky - Hospodárske noviny, Nový čas, Plus jeden deň, Pravda, Sme
a týždenník Žilinský večerník
Bg. pracovisko excerpovalo ústredné periodiká – Cestovateľ, Enviromagazín, Genealogickoheraldický hlas, Historická revue, Javisko, Knižná revue, Knižnica, Krásy Slovenska,
Literárny (dvoj)týždenník), Pamiatky a múzeá, Plus 7 dní, Slovenka, Slovenské národné
noviny, Slovenské pohľady, Slovensko, Šarm ,Trend, Týždeň, Život a regionálne (obecné,
školské, rôznych spolkov a organizácií) periodiká – Dubovské noviny, Echo, Hlas Mošoviec,
Hlas Turian, Info zpravodaj Českého spolku v Martině, Martinský evanjelik, Novinky, MY
Turčianske noviny, Obecný spravodaj pre občanov obce Jazernica,, Šumenie líp, Teplické
zvesti, Turčiansky telegraf, Vrútočan, Život Bystričky.
Počet monitorovaných periodík bol celkom 33 titulov, z toho regionálne periodiká 14
titulov.
Knižnica archivuje všetky regionálne periodiká. Len niektoré z nich sú zviazané (MY
Turčianske noviny do r. 2002). Od roku 2002 sa archivujú všetky periodiká nezviazané, lebo
sa s nimi lepšie manipuluje pri kopírovaní článkov.
Buduje sa archív výstrižkov článkov o regióne z ústrednej tlače. Výstrižky sú vložené do
obalov, ktoré sú usporiadané chronologicky
Technické vybavenie a softvér
Bibliografické pracovisko malo 2 PC (1 počítač je v metodike)
Softvér: operačný systém Windows XP Professional, Windows Vista Business
Clavius .
3. Metodická a poradenská činnosť knižnice
3.1

Metodické návštevy spolu: 39
- z toho mimo vlastnej knižnice: 39
- konzultácie: 217
- odborné porady a semináre: 3

3.2 Vnútro knižničná metodika – zameranie
a) Štatistické výkazy:
- Ročný výkaz o knižnici za rok 2013
- Ročný výkaz o kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva za rok 2013
- Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2013
- Benchmarking knižníc – aktualizácia údajov za rok 2013
b) Analytické materiály:
- podklady k výročnej správe o činnosti za rok 2013
- mesačné porovnávania činnosti oddelení a pobočiek rok 2013/2014
- vyhodnotenie činnosti oddelení a pobočiek TK za 1 polrok 2014 v porovnaní s 1. polrokom
2013
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- Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti používateľov so službami Turčianskej knižnice v
Martin 2013/2014
- Spracovanie podkladov k vyhodnoteniu TSK
c) Ankety, prieskumy, dotazníky, projekty a iné dokumenty:
- vyplnenie dotazníka o pracovníkoch knižnice – ako podklad pre SNK
- publikovanie ankiet zameraných na zisťovanie názorov čitateľov a návštevníkov na web
stránke TK (5)
- Vypracovanie návodu k používaniu on – line katalógu Carmen v súvislosti s inštaláciou
novej verzie on – line katalógu
- Úpravy knižničného a výpožičného poriadku
d) Prezentácie:
Prezentácia o TK a jej službách – na medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka
e)Metodické návštevy a metodické konzultácie
Metodické návštevy a metodické konzultácie boli zamerané najmä na riešenie problémov v
súvislosti s výpožičnými službami, v centrálnej knižnici aj na pobočkách, so štatistickým
vykazovaním, s uložením KF v pobočke na Severe a s prípravou revízie KF.
d) Public relation:
- mesačné spracovanie prehľadu podujatí TK a ich pravidelné zasielanie a vkladanie na
webové stránky – Kam do mesta, web mesta Martin, TIK Martin, MY – NŽT, Turieconline,
Rádio Rebeca
- pravidelná denná aktualizácia web stránky TK, vkladanie fotosúborov z podujatí TK na web
(103 fotosúborov, 1078 fotografií)
- odpovede návštevníkom web stránky ( Spýtajte sa knižnice) ako aj telefonické vybavovanie
požiadaviek čitateľov
- vedenie evidencie televíznych a rozhlasových reportáží o TK v Martine ako aj informácií o
TK na webových stránkach (turieconline, web ŽSK...)
- uverejňovanie tlačových správ z podujatí na web stránke ŽSK, portáli Infolib
- spracovanie propagačného letáka o službách knižnice
e) Iná činnosť:
- konzultačná činnosť pre študentov VŠ – konzultácie a podklady k bakalárskym prácam a
seminárnym prácam
- príprava a realizácia generálnej revízie knižničného fondu
- Kniha Turca – spoluúčasť na príprave, realizácii a vyhodnotení súťaže
- Bibliotéka – účasť na medzinárodnom knižnom veľtrhu
- spracovanie podkladov k vyhodnoteniu TSK
- účasť v porote na podujatiach Karaoke, Spievanky
- ochrana osobných údajov – poučenia pre pracovníkov, kontrola anonymizácie, školenie
pracovníka povereného anonymizáciou
- mailová aj telefonická komunikácia s čitateľmi knižnice ohľadom ich požiadaviek
- práca v akvizičnej komisii
- budovanie archívu TK a fotografického archívu
- zápisnice z porád vedenia, porád pracovníkov
- spolupráca pri organizovaní a realizácii kultúrno- výchovných podujatí
- sobotné služby pri centrálnom výpožičnom pulte
- účasť na poradách, školeniach, seminároch
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3.3 Okresná metodická pôsobnosť
Rok

Úväzok
Odb. pod. Počet met. Počet
metod. pre pre knih. návštev konzul.
okres. metod.

Počet
stagnuj.
knižníc

2013

Počet
knižníc
v met
pôsob.*
60

Počet
presť.
knižníc

Počet kniž.% kniž. bez
bez FP na nákupu KF
KF

3

Počet
knižníc
s obnov.
činnosťou
2

2

13

21,67

Počet
Počet
automat. knižníc
knižníc
s internet.
pre verej.
1
19

0,75

2

36

184

2014

60

0,75

2

39

217

7

0

1

10

16,67

1

18

V rámci metodickej spolupráce s obecnými knižnicami turčianskeho regiónu bola
metodická činnosť zameraná na aktivizáciu stagnujúcich knižníc, aktivizáciu nákupu
nových kníh do fondov obecných knižníc, vypracovanie metodických materiálov pre
obecné knižnice, spracovanie projektov žiadostí o finančnú podporu z Ministerstva
kultúry SR pre obecné knižnice a Turčiansku knižnicu, realizáciu pracovného stretnutia
knihovníkov z obcí, vyhlásenie súťaže Knižnica roka 2014, poskytovanie putovných
súborov kníh pre obecné knižnice.
Na skvalitnenie práce v obecných knižniciach bol vypracovaný metodický materiál:
Zoznam nadácií pre spracovanie žiadostí o grant, Knižničný nábytok a doplnky. Počas
roka boli spracované 4 ponukové listy knižných noviniek pre obecné knižnice, na ktoré
reagovali 3 knižnice. (MT: 2 knižnice, TT 1 knižnica). Pre tieto knižnice Turčianska
knižnica knihy odborne spracovala. Na získanie financií na rok 2015 pre obecné knižnice
spracovala metodička 9 projektov na MK SR a 2 projekty pre Turčiansku knižnicu. Na
rok 2014 boli schválené dva projekty: 1 pre Turčiansku knižnicu a 1 pre Mestskú
knižnicu H. Zelinovej vo Vrútkach. Pre 19 obecných knižníc vymenila Turčianska
knižnica 4 krát putovné súbory kníh zo svojich fondov. Bolo uskutočnených 39
metodických návštev a poskytnutých 217 konzultácií. V marci 2014 bola vyhlásená
súťaž Knižnica roka 2014. V decembri 2014 sa uskutočnilo v TK stretnutie knihovníkov
z obcí. Metodické pracovisko sa podieľalo na publikačnej činnosti Turčianskej knižnice.
Metodička napísala 9 článkov o aktivitách Turčianskej knižnice do regionálnych novín.
Metodička organizačne zabezpečuje činnosť literárneho klubu, ktorý mal stretnutie počas
roka 11-krát. Pre verejnosť pripravila a s ostatnými pracovníkmi zrealizovala stretnutie
literárnych klubov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Talianska a Maďarska Martinská
poetická jeseň, Literárne Vianoce a iné podujatia. Pripravila a zrealizovala 9. ročník
literárnej súťaže Venujem Turcu. Pracovníčky úseku metodiky zrealizovali podujatie
Šaliansky Maťko. Literárny klub pripravil stretnutie s Petrom Mišákom, Štefanom
Packom, Rút Lichnerovou, Máriou Kleňovou. na Bibliotéke 2014 metodička zrealizovala
prezentáciu knihy Petra Mišáka a Petra Vrlíka Rozprávky spod slovanskej lipy.
Pripravila a zrealizovala literárne popoludnie Svetový deň poézie, Spomienku na Karla
Kryla, Venované mamám, Svetový deň hudby, cyklus venovaný Hane Zelinovej
S Hanou Zelinovou in memoriam, Zostarnúť nie je umenie, Literárne Vianoce.
Pripravila prezentáciu kníh Tomáša Winklera a Ondreja Nagaja. Metodické pracovisko
zrealizovalo školenie pre knihovníkov mestských a obecných knižníc v turčianskom
regióne. V rámci realizácie trojdňového podujatia Martinská poetická jeseň
spolupracovala s MS, MO MS v Martine, s obcou Kláštor pod Znievom. Úzko
spolupracuje s Krajskou odbočkou SSS v Žiline, so ZUŠ v Martine, s kaviarňou Cafe
Kamala a s LK Hany Zelinovej vo Vrútkach. V priebehu roka metodička napísala 11
článkov do novín, z ktorých bolo uverejnených 9. Do regionálneho fondu TK získala 5
materiálov z obcí.
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3.4 Stav verejných knižníc v metodickej pôsobnosti Turčianskej knižnice podľa
jednotlivých okresov

Ukazovateľ
Počet obyv. v okrese spolu
Počet obyv. v okr. sídle
Počet školopov. detí v okrese
Počet školopov. detí v okr.
sídle
Počet verejných knižníc
Z toho regionálna
knižnica
mestské knižnice +
pobočky
profes. knižnice +
pobočky
neprof. knižnice +
pobočky
Počet zrušených knižníc
Počet nepracujúcich knižníc
Počet s obnovenou činnosťou
Zmeny v profesionalizácii /+ -/
Počet knižníc bez fin. prostr.
na KF
Počet presťahovaných knižníc
Počet automatizovaných
knižníc
Počet knižníc s internetom pre
verej.
Centrálny nákup /počet
knižníc/
Počet sprac.
projektov/konzultácií k proj.

Okres Turčianske
Teplice
15 300

Okres Martin
86
44
1
56
52
6
6
11
6
42
94
39
1

6 570
860
697
24
0

1

1

0

0

37

23

0
5
0
0
7

0
2
0
0
3

1
3

0
1

12

6

2

1

6
5

V Turčianskom regióne sa nachádza 63 knižníc (jedna regionálna Turčianska knižnica
v Martine, dve mestské knižnice – Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach
a Mestská knižnica v Turčianskych Tepliciach a 60 obecných neprofesionalizovaných
knižníc. 6 knižníc činnosť nevykazovalo, pretože stagnujú viac ako 5 rokov.
(Trebostovo, Abramová, Borcová, Kaľamenová, Ondrašová, Diaková) V priebehu roka
2014 nepracovalo 7 obecných knižníc. Ako dôvod svojej nečinnosti uvádzajú:
Laskár – nezáujem zo strany obyvateľov
Ratkovo – dlhodobá rekonštrukcia budovy a priestorov
Budiš – nezáujem zo strany obyvateľov
Ivančiná – neuviedli dôvod
Ďanová – nemajú knihovníka
Horný Kalník – neuviedli dôvod
Záborie – nezáujem zo strany obyvateľov
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Všetky knižnice by mohli činnosť oživiť. Dôvod stagnácie je aj v postoji obecného
zastupiteľstva ku knižnici.
Poskytnuté financie na nákup literatúry boli o 546 € vyššie ako v roku 2013 a knižnice
kúpili o 172 zväzkov viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Počet registrovaných
používateľov v obecných knižniciach vzrástol o 111, počet návštevníkov klesol o 669
a výpožičiek bolo zrealizovaných o 9815 viac ako v roku 2013. Priemerný počet
návštevníkov za rok 2014 na jednu knižnicu bol 567, čo je o 31 návštevníkov viac ako
v predchádzajúcom toku. Z 47 neprof. knižníc, ktoré vykazovali činnosť, nakupovalo
nové knihy 37 knižníc, čo je o 2 menej ako v roku 2013. Z toho prostredníctvom
Turčianskej knižnice nakupovali 3 knižnice, čo je o 1 menej ako v roku 2013. Mzdy
knihovníkov vzrástli o 2096 €.
Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach vynaložila na nákup kníh o 490 €
menej, zaregistrovala o 36 používateľov viac, návštevníkov o 417 menej a výpožičiek
o 1975 viac ako v roku 2013.
Mestská knižnica v Turčianskych Tepliciach investovala do nákupu 212 € (v roku 2013
to bola 0), zaregistrovala 387 používateľov, čo je o 12 viac ako v roku 2013,
návštevníkov bolo o 426 menej, výpožičiek zrealizovala knižnica o 9 234 menej ako v
roku 2013
4.

Knižnica a spolková činnosť

Turčianska knižnica v Martine bola aj v roku 2014 kolektívnym členom Spolku
slovenských knihovníkov i Slovenskej asociácie knižníc. Obidve profesijné organizácie
sa podieľajú na príprave a realizácií odborných vzdelávacích aktivít pre knižnice
a vytvárajú podmienky pre riešenie odborných a legislatívnych problémov knižníc.
Pracovníci TK sa do činností týchto organizácií zapájali účasťou na vzdelávacích
podujatiach, ale aj na organizovaní spolkovej činnosti. Pracovníčka knižnice PhDr.
Alexandra Kršková pracovala aj v roku 2014 ako členka výboru Krajskej odbočky
SSK.
5.

Závery

Rok 2014 v Turčianskej knižnici bol venovaný pokračovaniu realizovaných projektov
z predchádzajúcich rokov a zabezpečeniu ich udržateľnosti. Veľkým prínosom pre
činnosť knižnice bola partnerská účasť na dvoch projektoch cezhraničnej spolupráce.
Najmä účasť na projekte slovensko-českej spolupráce „ Barevný svět poznávaní“
výraznou mierou prispela ku zvýšeniu kvality realizovaných aktivít informačného
vzdelávania v knižnici. Dôležitým príspevkom k rozšíreniu služieb ako súčasť projektu
„Prečo čítať deťom?“ bolo i otvorenie letnej čitárne pre verejnosť. Pracovníci
pripravovali a realizovali aj ďalšie projekty s cieľom skvalitnenia služieb a rozšírenia
kultúrnej ponuky pre verejnosť. Realizovali sa už tradičné projekty „Tvorcovia kníh
medzi deťmi a mládežou“, „Martinská poetická jeseň“, „Hudba nám pomáha“,
„Odstraňujeme bariéry“, v „Knižnici ako doma“ , Tréningy pamäte pre seniorov ale aj
nový projekt podporený MK SR Podpora komunitných aktivít v knižnici.
Nezanedbateľnou súčasťou pracovného roka 2014 bola i generálna revízia knižničného
fondu, ktorá prispela k objektivizácii údajov o stave knižničného fondu po výmene
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knižnično-informačného softvéru a tiež výraznou mierou ovplyvnila aktualizáciu
knižničného fondu.
Napriek zvýšenej snahe všetkých pracovníkov dosiahnuť čo najlepšie výsledky musíme
pri vyhodnotení činnosti opäť skonštatovať, že najslabším článkom našej práce je
nedostatok finančných zdrojov na nákup knižničného fondu.
Situácia v oblasti doplňovania sa stáva takou neúnosnou, že knižnica oslovila Mesto
Martin s požiadavkou o spolufinancovanie prevádzky pobočiek knižnice,
prostredníctvom ktorých poskytuje služby prednostne obyvateľom mesta na sídliskách.
Vzhľadom na nevyhovujúci finančnú situáciu bola knižnica v roku 2014 nútená zrušiť
jedno pracovné miesto a obmedziť výpožičné hodiny v dvoch pobočkách z piatich dní
v týždni na tri, čo sa následne prejavilo zníženou návštevnosťou a poklesom počtu
výpožičiek.
28.2.2015
Na základe podkladov odborných pracovníkov spracovala:
Mgr. Katarína Vandlíková, riaditeľka Turčianskej knižnice v Martine
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