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1. Knižničný fond 

 

 
Knižničný fond Mestskej knižnice vo Svite k 31. 12. 2019 tvorilo 30 561 knižničných 
jednotiek, z toho bolo 30 524 zväzkov kníh a 37 zväzkov audiovizuálnych a elektronických 
dokumentov. Zloženie fondu: 9 621 zväzkov odbornej literatúry pre dospelých, čo je 31,48 %, 
11 799 zväzkov krásnej literatúry pre dospelých, čo je 38,61 %  a 9 141 zväzkov literatúry pre 
deti a mládež, čo je 29,91 % .  
V rozpočte bolo na nákup knižničného fondu schválených 3 500 €, skutočne sa vyčerpalo 
3 447,91 €. Z uvedených financií bolo zakúpených 342 zväzkov kníh za 2 766,54 € a 20 
titulov periodík v hodnote 681,37 €.  
Knižnica získala i dotáciu z Fondu na podporu umenia z Bratislavy na nákup literatúry vo 
výške 1 500 €. Pracovníčky knižnice sa zamerali na nákup návštevníkmi vyhľadávaných 
žánrov krásnej a náučnej literatúry, predovšetkým žiadaných knižných noviniek na trhu. Do 
oddelenia náučnej literatúry pre dospelých kúpili odborné knihy žiadané študentmi ale 
i populárno-náučné tituly pre všetky kategórie používateľov. Taktiež oddelenie pre deti 
a mládež obohatili o kvalitnú slovenskú a svetovú literatúru pre všetky vekové stupne detí 
a mládeže. Spolu doplnili fond knižnice o 165 zväzkov kníh, z toho bolo 61 zväzkov beletrie, 
23 zväzkov náučnej literatúry pre dospelých a 81 zväzkov literatúry pre deti a mládež.   
Ďalších 40 zväzkov odbornej a krásnej literatúry pre dospelých, mládež i deti v hodnote 500 € 
knižnica získala zo sponzorského daru Spolku nezávislých donorov z Bratislavy. Od 
čitateľov, obyvateľov mesta, vydavateľstiev a rôznych organizácií dostala darom 73 zväzkov 
kníh a 5 titulov periodík.  
Celkový prírastok knižničného fondu bol 620 zväzkov kníh a 25 titulov periodík v celkovej 
hodnote 4 766,54 €. Snahou knižnice je získať dokumenty čo najlacnejšie, využíva preto 
rôzne zľavy a nakupuje u dodávateľov, poskytujúcich výhodný rabat. Z vlastných finančných 
prostriedkov  (bez darov, sponzorov a dotácie)  zakúpila 342 titulov kníh v hodnote 2 766,54 
€, skutočná hodnota kníh však bola 4 212,37 €, čo znamená úsporu 34,32 %. 
Vyradených bolo 926 zväzkov opotrebovanej, duplicitnej a zastaranej literatúry v hodnote  
730,24 €.  
 
 
 

2.  Používatelia 
 
 
Knižničné služby v roku 2019 využívalo 953 používateľov, čo je o 26 menej ako minulý rok. 
Zloženie: 348 detí do 15 rokov, 113 študentov, 313 dospelých v produktívnom veku, 164 
seniorov a 15 kolektívnych členov (školy, knižnice a iné spolupracujúce organizácie). 
Naďalej deti i mladí ľudia menej čítajú a preferujú sledovanie televízie a prácu s 
elektronickými médiami. Pracovníčky knižnice sa ich snažia osloviť aj zaujímavými 



podujatiami (zážitkové čítania, interaktívne podujatia, zábavné aktivity počas prázdnin) 
a získať ich pre čítanie a návštevy knižnice. Bohužiaľ musíme skonštatovať, že napriek 
ponuke akcií i nových zaujímavých kníh neustále klesá počet detí navštevujúcich knižnicu. 
Príjmy z členských poplatkov boli 886,40 €, čo je oproti minulému roku pokles o 71 €. 
Knižnicu za celý rok navštívilo 11 665 používateľov, o 530 menej ako minulý rok. Pokles bol 
spôsobený znížením financií na nákup kníh, čo sa samozrejme prejavilo menším nákupom 
nových titulov do knižničného fondu a tým aj znížením počtu výpožičiek a návštevníkov 
knižnice. Spolu knižnica pripravila 188 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích akcií pre 
3 140 návštevníkov. Menší počet pripravených podujatí (o 12) bol spôsobený polročnou 
práceneschopnosťou pracovníčky knižnice. Prístup k internetu využilo 381 obyvateľov 
a webová stránka knižnice mala za celý rok 6 039 zobrazení. 
 
 
 

3.  Výpožičné služby 
 
 
V roku 2019 si čitatelia požičali 28 068 zväzkov kníh, z toho bolo 4 534 titulov náučnej 
literatúry pre dospelých, 16 193 titulov krásnej literatúry pre dospelých, 4 270 titulov 
literatúry pre deti a mládež a 3 071 periodík. Výrazný pokles oproti roku 2018 nastal vo 
výpožičkách náučnej literatúry pre dospelých, a to o 4 831 zväzkov. Vyplýva to z toho, že 
nakupujeme menej odbornej literatúry z dôvodu vysokých cien jednotlivých titulov a tiež aj 
z toho, že menej našich čitateľov navštevuje vysokoškolské štúdium, pričom hlavne študenti 
vysokých škôl zabezpečujú väčšinu výpožičiek tejto literatúry. Na druhej strane je 
potešiteľné, že nastal nárast vo výpožičkách literatúry pre deti a mládež, aj vo výpožičkách 
krásnej literatúry a periodík pre dospelých. V roku 2018 sa pokazila tlačiareň na tlač 
dokumentov z počítačov pre verejnosť, takže v októbri 2019 sme kúpili novú a čitatelia majú 
opätovne možnosť využívať i túto službu. Služby internetu využilo 381 používateľov  
a jednotlivé stanice využívali 443 hodín a 59 minút. 
Knižnica poskytuje používateľom všetky moderné knihovnícke služby. Okrem požičiavania 
dokumentov, poskytovania faktografických a bibliografických informácií, rešeršných 
a reprografických služieb a medziknižničnej výpožičnej služby, sú to i elektronické služby – 
katalóg na internete, vstup do svojho čitateľského konta, samoobslužné rezervovanie 
a predlžovanie výpožičnej doby dokumentov, tiež zasielanie rezervácií, upozornení 
a upomienok prostredníctvom e-mailu alebo sms správy.  
Základné služby poskytuje bezplatne, poplatky vyberá len za špeciálne služby – rezerváciu 
dokumentov, vyhotovenie rešerší, reprografické a medziknižničné výpožičné služby. Za ne 
v roku 2019 knižnica vybrala 263,87 €, čo je o 61,05 € menej ako v roku 2018. Pokles nastal 
v poplatkoch za reprografické služby, keďže bola pokazená tlačiareň pre verejnosť a tiež 
v medziknižničnej výpožičnej službe, ktorú využívajú študenti vysokých škôl. Knižnica 
vyberá i sankčné poplatky – za upomienky, stratu preukazu a stratu dokumentu. Príjem za ne 
bol 450,61 €, čo je o 21 € menej ako minulý rok. Táto skutočnosť je pre knižnicu potešujúca, 
pretože sa knihy nestrácajú, väčšinou sa vracajú načas a takto je zabezpečený pravidelný obrat 
literatúry. Dôvodom neprekračovania výpožičnej doby kníh je zasielanie upozornení o konci 
výpožičky e-mailom a sms správami, ktoré poskytuje náš knižnično-informačný systém. 
 
 
 
 
 



    4.  Kultúrno-vzdelávacia činnosť 
 
 
Knižnica každoročne pripravuje besedy, výstavy a rôzne spoločenské a vzdelávacie podujatia, 
ktorými sa snaží propagovať kvalitnú literatúru, oboznamovať čitateľov so spisovateľmi, či 
inými osobnosťami spoločenského života a ich tvorbou, a propagovať knižnicu a jej služby. 
Zároveň sprístupňuje diela rôznych druhov výtvarného umenia v svojej výstavnej sieni. 
V roku 2019 pripravila 188 podujatí pre 3 140 návštevníkov, čo je oproti roku 2018 menej 
o 12 podujatí a 61 návštevníkov. Pokles v počte podujatí bol spôsobený polročnou 
práceneschopnosťou pracovníčky knižnice. Všetky podujatia knižnica propaguje v miestnych 
a regionálnych médiách, na webovej i facebookovej stránke mesta a knižnice. 
Najväčší dôraz pri príprave a realizovaní kultúrno-výchovných podujatí kladie na informačnú 
výchovu so zameraním predovšetkým na deti a mládež. Počas nej rozvíja zručnosti a návyky 
pri práci s rôznymi druhmi a typmi dokumentov, odborných informácií a ich zdrojov. Aj 
v roku 2019 sme uskutočnili informačné výchovy pre všetky vekové stupne základných škôl 
mesta, pre žiakov špeciálnej základnej školy, pre deti materskej školy celý cyklus informačnej 
výchovy zameraný na knihy a knižnice. Informačnú výchovu sme pripravili i pre deti z MŠ 
v Mengusovciach a deti z komunitného centra Bonum zo Svitu. Opätovne sme sa zapojili do 
obľúbených celoslovenských podujatí: literárnej súťaže pre deti ZŠ - Čítame s Osmijankom, 
medzinárodnej nočnej akcie Noc s Andersenom, detského čitateľského maratónu Čítajme si, 
akcie o ochrane prírody Lesy pre ľudí a ľudia pre lesy, súčasťou ktorej boli besedy s lesníkom 
a prírodovedné kvízy, a tiež do akcie Celé Slovensko číta deťom. Knižnicu sme prezentovali 
i počas Dní mesta. V marci mesiaci knihy sme prváčikov slávnostne prijali za čitateľov 
knižnice a počas Týždňa slovenských knižníc pripravili výstavy nových kníh, hovorené 
bibliografie a kvízy pre žiakov obidvoch základných škôl i špeciálnej základnej školy 
v našom meste. Deti mali možnosť sa stretnúť a besedovať s detskými spisovateľmi Júliusom 
Belanom a Igorom Válkom. Počas prázdnin sme uskutočnili pre deti zábavné dopoludnia so 
zážitkovým čítaním, hrami a tvorivými dielňami a tiež programy pre deti zúčastňujúce sa 
letných táborov centra voľného času.  Pre dospelých sme zorganizovali komorné podujatia 
pod názvom „Čaj o piatej“, kde sme pri malom pohostení predstavovali nové knihy a čítali 
z nich ukážky, privítali sme i hosťa – nášho regionálneho autora Janka Martona, ktorý nám 
predniesol svoje verše a zahral a zaspieval vlastné skladby. Pre obyvateľov mesta i okolia sme 
pripravili besedy - s novinárkou Jankou Rebekou Štefkovou, najstaršou slovenskou 
kamionistkou Jarmilou Zacher Pajpachovou, s regionálnym autorom Jaroslavom Holigom, s 
Johnym Peťkom, známym spisovateľom Gustávom Murínom, a tiež prednášku o liečebnom 
hladovaní s RNDr. Jozefom Valuchom, CSc. Pre Úniu žien Pod Skalkou sme v spolupráci 
s pani Nedzelovou pripravili podujatie k 150. výročiu založenia Živeny. V rámci Tatranskej 
literárnej jari nás navštívili maďarskí spisovatelia Erós Kinga, Rozsássy Barbara, Szabó 
Mihály s prekladateľom Štefanom Szidorom a slovenskí autori Peter Mišák a Gustáv Murín, 
ktorí sa stretli so študentmi SOŠ polytechnickej Jána Antonína Baťu. Tento rok sme sa 
spoločne s múzeom Baťa pod Tatrami prvýkrát zapojili i do celoslovenskej akcie Noc múzeií 
a galérií a počas nej besedovali s fotografom Jirkom Salzmannom. Zorganizovali sme 
i uvítanie do života novej knihy lesníka a bývalého riaditeľa ZOO Košice Karola Semana. 
Ako každý rok sme vyhlásili a ocenili najaktívnejších čitateľov zo všetkých kategórií 
používateľov knižnice a pre seniorov pripravili v rámci úcty k starším stretnutie s hudobným 
programom, kde sme im predstavili nové knihy zakúpené z dotácie. 
Vo výstavnej miestnosti knižnice si mohli návštevníci pozrieť výstavy: fotografie Jirka 
Salzmanna, maľby Janky Schwarzbacherovej, maľby mladej talentovanej umelkyne zo Svitu 
Dominiky Bobulovej, kresby regionálneho umelca Františka Žoldáka, fotografie Anny 
Slebodovej, Karola Nowaka, Igora Plučinského a opäť Jirka Salzmanna, výber fotografií 



z tvorby Sviťana Jána Dubeňa, dielka maliara a grafika Františka Zajaca, pochádzajúceho zo 
Svitu, obrazy Danky Korvinovej Klustovej, výber z tvorby popredného slovenského grafika 
a maliara Alexandra Eckerdta, fotografie Petra Suchanovského a maľby a kresby Miloslava 
Turzáka. V ostatných oddeleniach knižnice sme zrealizovali aj výstavu prác žiakov Spojenej 
školy Mierovej – ZUŠ, súťažnú výstavu diel žiakov ŠZŠ, výstavy kresieb výtvarného krúžku 
pri CVČ, výstavu najkrajších kalendárov i kníh Slovenska. 
Celoročne sme pripravovali i besedy o knihách a spisovateľoch, zážitkové čítania, čítania s 
porozumením, environmentálnu podujatia, kvízy a súťaže, exkurzie i divadelné predstavenia.  
  
 
 

5.  Pobočka Pod Skalkou 

 
 
Knižničný fond pobočky Pod Skalkou na konci roka 2019 tvorilo 2 271 knižničných 
jednotiek. Aktualizácia fondu na pobočke sa má zabezpečovať prostredníctvom cirkulácie 
výmenných súborov (nové tituly sa zapožičiavajú do pobočky, staršie sa vracajú späť do 
centrálnej knižnice). 
Knihovníčka pobočky Janka Kolesárová ukončila ku koncu roka 2019 prácu v knižnici. 
V pobočke bolo prihlásených 6 čitateľov, z toho 2 deti, 1 dospelý v produktívnom veku a 3 
seniori. Za celý rok 2019 ju navštívilo 26 používateľov, z toho 6 detí. Vypožičali si 67 
knižničných jednotiek. Pracovníčka pobočky odviedla do pokladne mestskej knižnice 
poplatky za registráciu v sume 6,40 €. V obidvoch knižniciach platí ten istý čitateľský 
preukaz.  
 
 
 
Tabuľková časť    2018   2019 

 
Knižničné jednotky     30 867   30 561 
Zväzky na 1 obyvateľa             4,0            3,9  
Zväzky na 1 čitateľa            31,5          32,0  
Prírastky – z rozpočtu          444        342 

- sponzori, dary         210        278 
Úbytky                   1 152        926 
Registrovaní používatelia          979                   953 
% čitateľov z počtu obyvateľov           12,82          12,27  
Návštevnosť spolu      12 195    11 665 
Výpožičky spolu      30 125      28 068 
Kultúrno-vzdelávacie podujatia         200                    188 
Nákup kn. fondu v € (rozpočet)     3 824,68      2 766,54 
             kn. fondu v € (sponzory, dotácie)    1 600,00      2 000,00 
 
 
 

6. Interiérové vybavenie a výpočtová technika 

 
 
Knižnica zakúpila v roku 2019 za pokazený starý snímač čiarových kódov (z roku 1997) nový 
v hodnote 85,00 €. Po poruche elektroinštalácie v septembri roku 2017 prestala fungovať 



i tlačiareň pre verejnosť. Po jej oprave sa bohužiaľ v priebehu roka 2018 opätovne pokazila. 
Keďže išlo o starý typ tlačiarne (z roku 2007) na ktorý je problematické zohnať náhradné 
súčiastky, tlačiareň sme už neopravovali. Zakúpili sme novú za 380,00 € a tak čitatelia 
knižnice už môžu znovu využívať služby tlače dokumentov a kopírovania. Taktiež nám 
zhorela mikrovlnná rúra počas skúšky záťaže elektrickej siete, ktorú vykonávala firma 
Energocom z Košíc. Keďže sa nám nepodarilo vyjednať od uvedenej firmy náhradu, boli sme 
nútení si zadovážiť novú na vlastné náklady- stála 76,90 €. Kúpili sme tiež 2 nové kreslá za 
staré a zničené kreslá z roku 1975 a 2 kancelárske stoličky za 82 €, pôvodné sa rozpadli 
(kolieska, operadlá). Keďže priestory knižnice majú až 303 m2, je to veľký nápor na 
upratovacie zariadenia. Preto bolo potrebné zaobstarať nový vysávač, lebo pôvodný sa 
pokazil. Nový stál 49,99 €. V detskom oddelení sme potrebovali vymeniť staré, polámané 
rozraďovače literatúry. Kúpili sme 2 nové sady pre mladší aj starší školský vek za 66,28 €. 
 
 
 

7.  Plnenie rozpočtu 

 
 
Na rok 2019 bol schválený rozpočet vo výške 73 663 €. V priebehu roka bol upravený na  
75 663 €. Zvýšený bol o 1 500 € (dotácia Fondu na podporu kultúry na nákup kníh), o 500 € 
(financie od sponzora na nákup kníh). Skutočné čerpanie rozpočtu bolo vo výške 72 478,55 €. 
Príjmy z knižničnej činnosti bol 1 600,88 €. 
 
 
 
Rozpis príjmov    rok 2018  rok 2019 

 
Členský poplatok - centrála       952,00      880,00 
Členský poplatok - pobočka           5,40          6,40 
Zaplatené stratené knihy          11,20          0,00 
Upomienky          440,81      438,01 
Výpožičné časopisov          94,31        63,50 
Medziknižničná výpožičná služba       116,60        91,40 
Strata preukazu           19,60        12,60 
Rezervovanie kníh           65,80        67,80 
Predaj vyradených kníh                     16,60        26,00 
Reprografické služby           25,30          3,90 
Rešerše              6,31        11,27 
Spolu knižničná činnosť     1 753,93   1 600,88 
Iné príjmy – sponzori, dary     1 600,00   2 000,00 
Spolu príjmy       3 353,93   3 600,88 
 
 
 
 
Spracovala: Mgr. Daniela Šipošová 
 
 
 
Vo Svite 27. 1. 2020 


