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1. Identifikačné údaje organizácie 

 
Názov 

organiz

ácie:  

Podtatranská knižnica v Poprade 

IČO: 37781189 

Dátum 

vzniku 

(historic

ky):   

1. 7. 1952  

Dátum 

zriadeni

a 

(VUC): 

1. 4. 2002 

Právna 

forma: 

Príspevková v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚV 

Adresa: Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad 

Telefón: 0905825692/ 0527729568 

E-mail: riaditel@kniznicapp.sk 

Webové 

sídlo: 

kniznicapp.sk 

Sociálne 

siete: 

https://www.facebook.com/kniznicapp 

pobočka Juh 1 – 

 https://www.facebook.com/groups/3076865738994106 

pobočka Juh 3 - 

https://www.facebook.com/groups/299242424089946?modal=false&

should_open_composer=false 

 oddelenie umenia Spišská Sobota - 

https://www.facebook.com/groups/2297044727241453?modal=false

&should_open_composer=false 

https://www.facebook.com/tinedzerivkniznici 

instagram:  

https://www.instagram.com/podtatranskakniznica/ 

 

Štatutár

: 

Mgr. Monika Naštická 
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2. Zhrnutie r. 2020 

 
Rok 2020 bol pre knižnicu, ako aj pre celú spoločnosť, neporovnateľný 

s predchádzajúcimi rokmi. Nebolo možné zabezpečiť činnosť knižnice v súlade 

s naplánovanými cieľmi a aktivitami, ktoré si knižnica, jej oddelenia a pobočky, 

naplánovali. Pandemická situácia si vyžiadala náhlu zmenu, na ktorú sme neboli 

pripravení.   

Riadenie knižnice sa zabezpečovalo podľa Organizačného poriadku – riaditeľka, 

vedúce Úsekov odborných činností, predsedníčka ZO OO.  

Mesačne sa na svojich poradách stretávalo vedenie knižnice, prípadne podľa potreby 

častejšie;  porady zamestnancov knižnice sa konali štvrťročne.  Hlavnou náplňou 

týchto pracovných stretnutí  bolo  vyhodnocovanie  plánovaných úloh, riešenie 

nedostatkov v činnosti knižnice a jednotlivcov,   prijímanie  nových  úloh , 

oboznamovanie sa s   novými  trendmi   v  rozvoji knihovníctva, riešila sa potreba 

nového knižnično-informačného systému,  personálne otázky a ďalšie úlohy súvisiace 

so situáciou v krajine.  

Knižnica bola z dôvodu pandémie COVID 19 na základe Príkazného listu predsedu 

Prešovského samosprávneho kraja č. 6/2020 zatvorená pre verejnosť od 10.3.2020 do 

18.5.2020. 

Dodržiavali sme odporúčania a príkazy predsedu PSK a prijali sme potrebné opatrenia 

v zmysle opatrení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčaní 

Slovenskej národnej knižnice k prevádzke knižníc na Slovensku. Z dôvodu zhoršenej 

situácie zapríčinenej pandémiou COVID 19 bola knižnica opätovne zatvorená pre 

verejnosť od 26.10.2020. Znovuotvorená bola 11. 11. 2020 a znovuzatvorená 19. 12. 

2020.  

Zabezpečovali sme budovanie kvalitného knižničného fondu, nakupovali sme 

v kníhkupectvách, u vydavateľov a distribútorov. Do fondu sme získali knihy aj od 

darcov, jednotlivcov. 

Rok 2020 nás v rámci knižnično-vzdelávacej činnosti posunul do realizácie podujatí   

v online priestore. Táto skutočnosť sa podpísala na výrazný pokles ich celkového 

počtu, nebolo možné realizovať podujatia s triednymi kolektívmi materských, 

základných a stredných škôl, s ktorými sme mali výbornú spoluprácu zameranú na 

zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti detí a mládeže.  

Vydali sme zbierku spomienok na Pavla Hudáka v rámci realizácie projektu Deň 

poézie Pavla Hudáka.  

 Uzavreli sme edíciu Tatranské listy (po 20-tich rokoch) vydaním: Daniel Speer:    

 Tatranské listy - Z cestovného denníka Uhorského Simplicissima. 

Vyhlásili sme druhý ročník zbierky kníh pre nemocnicu – Daruj knihu, poteš srdce. 

Venovali sme sa dopĺňaniu kníh do Putujúcej knižnice (keď bola železničná stanica 

prístupná verejnosti v časti Služby zákazníkom). 

V rámci plnenia metodického a koordinačného strediska pre mestské a miestne 

knižnice okresov Poprad a Kežmarok sa v súvislosti s naplánovanými metodickými 

návštevami nepodarilo realizovať aspoň jednu návštevu v každej knižnici. Dôvodom 

boli opatrenia súvisiace s ochorením Covid 19. Snažili sme sa byť v kontakte so 

starostami a knihovníkmi prostredníctvom mailovej pošty a neustálym informovaním 

o novinkách v oblasti knihovníctva a opatreniami vlády s ochorením Covid 19. 

      Bibliografickú činnosť sme zamerali na  mapovanie informačného potenciálu regiónu, 

      vytváraním obrazu o spoločenskom a kultúrnom dianí v regióne formou záznamov.  

 Výrazným úspechom bol prechod na nový knižnično-informačný systém DAWINCI.  

 V rámci starostlivosti o budovy sme zabezpečili inštaláciu zachytávačov snehu na 



budove centrálnej časti knižnice na Podtatranskej ulici, rozbehli sme prípravné práce na 

oprave sociálnych zariadení v Spišskej Sobote v spolupráci s Krajským pamiatkovým 

úradom v Prešove. 

       Problémom ostáva naďalej neupravená záhrada pri budovách knižnice v Spišskej 

Sobote, ktorá by sa dala využiť na lapidárium a na organizovanie kultúrno-

spoločenských podujatí v tejto časti mesta.  

 

3. Vyhodnotenie odbornej činnosti za r. 2020 

 
3.1. Ťažiskové  úlohy, plnenie hlavných úloh, knižnično-informačné služby, 

bibliografická činnosť, edičná činnosť, metodická a poradenská činnosť, klubová 

činnosť, komunitná činnosť, spolková činnosť...  

Prílohy č. 1 – 5 
 

Knižničný fond sme v roku 2020 doplnili o 3 594 knižničných jednotiek (o 1 656 kn.j. 

menej ako v r. 2019). Z uvedeného počtu sme kúpou získali 3189 knižničných 

jednotiek, 405  knižničných jednotiek darom od čitateľov a inštitúcii.  

Celkove bolo na nákup informačných zdrojov vynaložených 33 361,46 € (o 10 465,01 € 

menej),  z toho na nákup knižného fondu 30 150,68 € (o 10 801,62 menej € ako v r. 

2019).  

V roku 2020 sme získali finančné prostriedky z grantov: FPU, Mesto Poprad, kultúrne 

poukazy, z toho spolu nákup kníh 5 052,74 € (o  7 867,52 € menej ), z vlastného 

rozpočtu a rozpočtu VÚC 25 097,94€ (o 2 934,10 € menej). Na nákup 125 titulov (126 

exemplárov) odborných, populárno-náučných a detských periodík pre jednotlivé 

pobočky a oddelenia bolo vynaložených 3 210,78 € (o 336,61 viac ako v roku 2019). 

Mesto Poprad na nákup knižničných jednotiek nám v roku 2020 prispelo čiastkou 

1 000,- €. Knižnica získala aj grant z FPU vo výške 20 000 €, ale v dôsledku neskorého 

prevedenia na účet budú tieto prostriedky vyčerpané v roku 2021 (do konca júna 2021). 

V roku 2020 sme vyradili 1 212  knižničných jednotiek. Pri vyraďovaní sme sa zamerali 

na poškodené, hygienicky nevhodné a duplicitné exempláre z pobočiek Juh 1,  Juh 3 

a oddelenia náučnej literatúry.  

Prírastok knižničného fondu sme spracovávali v knižničnom programe Virtua a od 

septembra 2020 v KIS Dawinci. Využívali sme všetky dostupné formy nákupu 

knižničných jednotiek.  

 
Knihy a špeciálne 

dokumenty – čistý fond 

2020 

Odborná literatúra  pre 

dospelých 

58 161 

Krásna literatúra pre 

dospelých 

55 404 

Krásna literatúra pre deti 27 981 

Odborná  literatúra pre deti 8 611 

Spolu 150 157 

 

Prírastky celkom 2020 

Knihy 3 594 

Špeciálne dokumenty 0 

Spolu 3 594 

 

 



 

 

 

 

 

Prírastky 2020 

Odborná lit. pre dospelých 774 

Krásna lit. pre dospelých 1 529 

Krásna lit. pre deti 1 005 

Odborná lit. pre deti 286 

El. dokument + Audio 0 

Prírastky spolu 3 594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Knižnično-informačné služby 

Počet registrovaných používateľov: 7 140 

Počet návštevníkov:  52 657 

Výpožičky: 119 979 

Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 

Celkový počet podujatí:                                      270  (3 931 návštevníkov) 

Z toho: pre deti -  informačná výchova:                 42  (810 návštevníkov) 

Periodiká 2020 

Počet 

exemplárov 

128 

Počet titulov 127 

Rozdelenie prírastkov 2020 

Oddelenie náučnej 

literatúry,Št 1 

656 

Oddelenie beletrie 701 

Oddelenie pre deti a mládež, 

Št 3 

469 

Pobočka Juh l 816 

Pobočka  Juh 3 419 

Spišská Sobota 424 

Artotéka + Št 4 53 

Knihovnícka literatúra 5 

Regionálna literatúra 50 

Príručná knižnica ÚETČ 

1 

Spolu 3 594 

Úbytok 2020 

Náučná  literatúra 204 

Krásna literatúra 143 

Krásna lit. pre deti 809 

Odborná lit. pre deti 56 

Úbytok spolu 1 212 

Knižničný fond 

v EUR 

2020 

-  knihy 30 150,68 

-  periodiká 3 210,78 

Spolu 33 361,46 



- Realizovali sme besedy so spisovateľmi – Zdenkou Wenzlovou Švábekovou, Dašou 

Toporcerovou, Jánom Peťkom. 

- Zapojili sme sa do Národného týždňa manželstva, pripravili sme 6 podujatí. 

- Zorganizovali sme jarný denný tábor Havránkovo (počas TSK – prvý marcový týždeň 

počas jarných prázdnin). Pobočka Juh 1 realizovala súťažné dopoludnia v knižnici pod 

názvom Prázdniny v knižnici. Pobočka Juh 3 pripravila prázdninové Knižné hádanky.  

- Počas TSK sme ocenili najlepších čitateľov knižnice za rok 2019 – Najlepší knihomoľ 

2019.  

- Na pobočke Juh 1 sme začali realizovať podujatia: HRAVÉ PIATKY V KNIŽNICI,  POĎME 

SA ROZPRÁVAŤ, SPOZNÁVAJ SVOJE MESTO: POPRAD.   

- V spoločenskej a výstavnej miestnosti na Podtatranskej ulici sme realizovali výstavy 

a vernisáže – Jarmila Zacher Pajpachová a Shamim Mohammadi, Výtvarný salón s POS,  

výstavu Františka Žoldáka - Farebné etudy, výstavu časopisu Slniečko, výstavu D. 

Korvinovej Klustovej – Ornament v srdci;  v oddelení umenia v Spišskej Sobote – Peter 

Kocák – Tradičná grafika, ZUŠ na Štefánikovej ul. – Postav strom, zasaď dom, výstavu 

členov Klubu popradských výtvarníkov.  

- Pokračovali sme v  realizácii hodín informačnej výchovy pre materské,  základné 

a stredné školy. 

- Uskutočnili sme slávnostné zápisy pre prvákov základných škôl v meste.  

- Spolupráca so školami – MŠ a ZŠ - pokračovala v organizovaní  zážitkových čítaní, 

hodín informačnej výchovy, prezentácii literatúry, jednotlivých diel autorov určených pre 

deti vo veľmi obmedzenom počte. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nemali 

povolené zúčastňovať sa na kolektívnych  podujatiach a navštevovať kultúrne inštitúcie do 

konca roka 2020.  

- Zapojili sme sa do celoslovenského podujatia v spolupráci so základnými školami – 

Čítame s Osmijankom - boli ocenené 2 triedne kolektívy.  

- V rámci obmedzených možností a počas zrušených obmedzení sme pokračovali 

v stretnutiach  s Klubmi seniorov,  Klubom popradských výtvarníkov.  

- Boli sme spoluorganizátorom okresných a obvodových kôl súťaží v prednese poézie a 

prózy: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín a Vansovej Lomnička 2020.  

- Usporiadali sme letný denný detský tábor Havránkovo, na ktorý sme získali financie 

z Fondu na podporu umenia.  

- V septembri sa   uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína pre 4.  kategóriu.   

- Pokračovali sme v stretnutiach Dámskeho čitateľského klubu.  

- Sprístupnili sme regál kníh na železničnej stanici v Poprade pod názvom PUTUJÚCA 

KNIŽNICA.  

- Počas obdobia karantény sme pripravovali on-line aktivity (súťaže, hry, informácie, 

výročia, ,...) na FB stránke a www stránke knižnice. Na FB máme vytvorené 3 skupiny – 

oddelenie umenia Spišská Sobota, pobočka Juh 1 a pobočka Juh 3, tiež samostatnú stránku 

– Tínedžeri v Podtatranskej knižnici.  

- Zapojili sme sa do tlače ochranných štítov pre zdravotníkov a knihovníkov. Pripravili 

sme knihy pre repatriantov. Do kníh sme vytvorili záložky s citátmi o knihách a čítaní, tiež 

s našim logom a názvom knižnice. 

- Vytvorili sme novú webovú stránku a postupne ju dopĺňame informáciami, ktoré na 

predchádzajúcej chýbali. 

- Vytvorili sme nové logo knižnice. 

 

 

 

 



Bibliografická činnosť 

V knižnici  excerpujeme 16 celoslovenských, 8 regionálnych, 30 miestnych a firemných 

periodík. V roku 2020 bolo excerpovaných a do databázy odoslaných 1440 

novovytvorených záznamov (podrobnejšie v tabuľkách). V dôsledku výpadku analytických 

popisov článkov v Slovenskej národnej knižnici sme excerpovali aj celoslovenské 

periodiká odoberané v Podtatranskej knižnici v Poprade, zo 16 titulov sme spracovali 118 

záznamov vzťahujúcich sa k nášmu regiónu. Súbežne sa robili opravy regionálnych autorít 

v systéme Virtua. Všetky regionálne periodiká sú uchovávané v oddelení bibliografie. 

Databáza regionálnych článkov je súčasťou systému Virtua a Dawinci. Klasické kartotéky 

nebudujeme. 

PPrríírraassttookk  bbiibblliiooggrraaffiicckkýýcchh  zzáázznnaammoovv  vv  ddaattaabbáázzee    

Databáza 2020 

Produkčná 01 KIS3G (novovytvorené 

záznamy) 
11444400  

AAnnaallyyttiicckkýý  rroozzppiiss  aa  sspprraaccoovvaanniiee  rreeggiioonnáállnnyycchh  ppeerriiooddííkk  vvoo  VViirrttuuee  aa  DDaawwiinnccii    

DDrruuhh  rreeggiioonnáállnnyycchh  ddookkuummeennttoovv  22002200  

Základné periodiká regiónu  549 

Miestne a firemné periodiká  773 

Celoslovenské periodiká + monografie 118 

Spolu: 11444400  

ZZ  ttoohhoo  eexxcceerrppcciiaa  zzáákkllaaddnnýýcchh  ppeerriiooddííkk  PPPP--KKKK  

NNáázzoovv    nnoovvíínn    22002200  

  Korzár  190 

  Modrá Lanovka 2 

  Noviny Spiša 0 

Podtatranské noviny  62 

Tatranský dvojtýždenník  143 

Tatry (dvojmesačník)  144 

Tatry - magazín 0 

Tatry (poľské) 8 

SSppoolluu::  554499  

EExxcceerrppcciiaa  mmiieessttnnyycchh  aa  ffiirreemmnnýýcchh  ppeerriiooddííkk  

NNáázzoovv    nnoovvíínn  aa  zznnaaččkkaa  sspprraaccoovvaatteeľľaa  22002200  

Cesta 1 

Hranovnický spravodajca 5 

Chemosvit 7 

Kubašský spravodaj 5 

Lendak  0 

Levočský informačný mesačník (LIMKA) 130 

Lučivjanské novinky 0 

Ľubica 4 

Naša obec Vrbov 0 

Naše Matiašovce 0 

Nová Lesná 3 



Noviny Kežmarok 141 

Obecné noviny Liptovská Teplička 1 

Obecný spravodajca Spišský Štiavnik 4 

Podhradčan 12 

Poprad  73 

Podtatranský kuriér 52 

Pre mesto 0 

Spektrum  1 

Spišskobeliansky spravodaj 126 

Starovešťan 5 

Mesto Svit  63 

Štrbské noviny 72 

Teplický spravodajca  3 

Vagonár 3 

Veľká 10 

Vydrnícky hlas 0 

Vydrnický spravodajca 0 

Zamagurské noviny 51 

Za zdravím 1 

SSppoolluu::  777733  

EExxcceerrppcciiaa  mmoonnooggrraaffiiíí  aa  cceelloosslloovveennsskkýýcchh  aa  iinnýýcchh  ppeerriiooddííkk  

  220022

00  

ČČaarroovvnnéé  SSlloovveennsskkoo  3344  

DDoottyykkyy  33  

EEnnvviirroommaaggaazzíínn  33  

HHoossppooddáárrsskkee  nnoovviinnyy  55  

HHoorroolleezzeecc  1111  

IInntteerrvviieeww  00  

KKrráássyy  SSlloovveennsskkaa  1111  

LLeess  88  

LLiitteerráárrnnyy  ttýýžžddeennnnííkk  11  

Naše svedectvo 0 

Nový čas pre ženy 1 

Pamiatky a múzeá 0 

Pravda 8 

Slovenské národné noviny 21 

Slovensko 1 

Sme 11 

SSppoolluu::  111188  

 
VVyypprraaccoovvaallii  ssmmee  ssppoolluu  6666..  HHllaavvnnýýmmii  zzááuujjeemmccaammii  oo  iinnffoorrmmáácciiee  aa  rreeššeerrššee  bboollii  ššttuuddeennttii  
vvyyssookkýýcchh  šškkôôll  eexxtteerrnnýýcchh  aa  ddeennnnýýcchh  ffoorriieemm  ššttúúddiiaa..  VVyypprraaccoovváávvaallii  ssaa  rreeššeerrššee  pprreeddoovvššeettkkýýmm  
zz  oobbllaassttii  zzddrraavvoottnnííccttvvaa,,  ppeeddaaggooggiikkyy,,  ssoocciiáállnneejj  pprrááccee  aa  mmaannaažžmmeennttuu..    
VV  rrookkuu  22002200  ssmmee  uusskkuuttooččnniillii  88  hhooddíínn  iinnffoorrmmaaččnneejj  vvýýcchhoovvyy  pprree  žžiiaakkoovv  99..  rrooččnnííkkoovv  



zzáákkllaaddnnýýcchh  šškkôôll  aa  ssttrreeddnnéé  šškkoollyy,,  kkttoorrýýcchh  ssaa  zzúúččaassttnniilloo  117733  žžiiaakkoovv  aa  ššttuuddeennttoovv..   
Venovali sme sa archivácii celoslovenských denníkov za rok 2020, kontrolovali sme  

ročníky novín a časopisov v skladoch, čitárni, študovni, v kancelárii Úseku a následne sme 

aktualizovali  Zoznam novín a časopisov 2020.  

Podieľali sme sa na získaní mimorozpočtových zdrojov. Spolupracovali sme s Úsekom 

knižničných a informačných služieb na  vypracovaní grantov na rok 2021:Gesto pre mesto 

(Raiffeisen), Dieťa vo svete moderných technológií (Ministerstvo kultúry SR), Knižnica 

pre všetkých (Ministerstvo kultúry SR) a Tvorivé dielne troch generácií (Poštová banka). 

Zabezpečili sme realizáciu prezentácie Marcel Maniak: výberová personálna bibliografia. 

Vypracovali sme  dotazník o spokojnosti čitateľov v rámci poskytovania služieb v knižnici. 

Úsek zabezpečoval poskytovanie Medziknižničnej výpožičnej služby,  pre čitateľov bolo 

prijatých 294 požiadaviek a pre knižnice 72.  
 
 
Edičná a publikačná  činnosť 

VV  eeddíícciiii  TTaattrraannsskkéé  lliissttyy  ssmmee  pprriipprraavviillii  aa  vvyyddaallii  ppuubblliikkáácciiuu  DDaanniieell  SSppeeeerr::  TTaattrraannsskkéé  lliissttyy  --  

ZZ  cceessttoovvnnééhhoo  ddeennnnííkkaa  UUhhoorrsskkééhhoo  SSiimmpplliicciissssiimmaa..  

GGrraaffiicckkáá  úúpprraavvaa  aa  ttllaačč  ddrroobbnnýýcchh  mmaatteerriiáálloovv  vv  ssppoolluupprrááccii  ss  ÚÚKKIISS  

 Podujatie Publ. Pozv. Plag. Dipl. Iné Pre 

1 
Johny Peťko (bibliografický leták)     • 

ÚKI

S 

2 Zdenka Wenzlová Švábeková (bibliografický 
leták) 

    • 
ÚKI

S 

3 
Pripomíname si  - web (12 príspevkov)     • 

ÚKI

S 

4 Marcel Maniak (výberová personálna 
bibliografia) 

•     
ÚKI

S 

5 
Holokaust (výberová bibliografia) •     

ÚKI

S 

6 
Ošetrovateľstvo (výberová bibliografia) •     

ÚKI

S 

7 
Svet rodičov a detí (výberová bibliografia) •     

ÚKI

S 

8 
Tatranské listy Daniel Speer •     

ÚKI

S 

9 
Paľo v našich spomienkach (publikácia) •     

ÚKI

S 

1

0 
Danka Korvinová-Klustová (bibliografický 
leták) 

    • 
ÚKI

S 

Na webovej stránke knižnice sme propagovali osobnosti a výročia podtatranského regiónu 

(12x).  

 

Metodická a poradenská činnosť 

Podtatranská knižnica v Poprade je metodickým a koordinačným centrom pre mestské 

a obecné knižnice (54) v okresoch Poprad a Kežmarok (okres Kežmarok – 29 knižníc, 

okres Poprad – 25 knižníc). Hlavným poslaním regionálnej metodiky v priebehu roka 2020 

bolo poskytovanie permanentných a komplexných služieb obecným knižniciam a ich 

zriaďovateľom  za účelom dodržiavania štandardov knižničnej práce. 



Regionálna metodika sa sústredila najmä na posilnenie spolupráce metodického oddelenia 

s obecnými knižnicami a obecnými úradmi. V rámci odborných poradenských služieb sa 

kládol dôraz, okrem iného, aj na implementáciu internetových technológií do komunikácie 

zo zriaďovateľmi. Pozornosť sa venovala hlavne knižničným dokumentom, ktoré súvisia 

s knižničnou prácou a knižničným zákonom č. 126/2015 Z. z. Zamerali sme sa aj na 

knižničný fond na jej usporiadanie, ale zisťovali sme aj stav revízií knižničného fondu 

v jednotlivých obciach a mestách.  

Knižničný program Clavius využívajú v knižničnej práci: Mestská knižnica Svit, Vysoké 

Tatry, Kežmarok, Levoča, Spišská Belá a Lendak; knižničný program LIBRIS Obecná 

knižnica Štrba, Hranovnica, Vrbov, MsK Spišské Podhradie. Knižničný fond spracovávajú 

v podprograme Knižnično-informačný systém KIS MaSK – využíva Mestská knižnica 

Spišská Stará Ves, Obecná knižnica Spišské Bystré, Obecná knižnica Tvarožná, Obecná 

knižnica Liptovská Teplička, Obecná knižnica Kravany a Obecná knižnica Huncovce. 

Podtatranská knižnica v Poprade pracovala v knižničnom systéme Virtua a od 2. septembra 

pracuje v programe Dawinci.   

V sledovanom období sme sa sústredili na poskytovanie konzultačných, poradenských 

a informačných služieb obecným a mestským knižniciam a ich zriaďovateľom za účelom 

dodržiavania štandardov knižničnej práce, informovanie o nových metodických pokynoch 

k elektronickému spracovaniu ročných výkazov o knižnici za rok (nové metodické 

usmernenia a zmeny v jednotlivých moduloch výkazu), osobné/telefonické/elektronické 

konzultácie so zástupcami jednotlivých obecných knižníc.  

V 2. štvrťroku 2020 sme vzhľadom na pandémiu Covid-19 komunikovali s obecnými 

a mestskými knižnicami prostredníctvom emailov a telefonátov (54 knižníc), kde sme im 

odporúčali prevádzku a činnosť knižníc z dôvodu preventívnych opatrení voči pandémii - 

rozšírenia ochorenia COVID-19, ktoré bolo vyvolané novým koronavírusom SARS-CoV-

2. Poskytli sme im metodickú pomoc pri vypĺňaní výzvy Akvizícia knižníc z Fondu na 

podporu umenia. Uskutočnili sme prieskum ohľadom otvárania knižníc a opatrení na 

základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia 

o spustení 5. fázy uvoľňovania. Od 21. júla 2020 platí nové metodické usmernenie na 

určenie štandardov pre verejné knižnice, kde sme mestským a obecným knižniciam 

v okrese Poprad a Kežmarok prostredníctvom emailu preposlali metodické vysvetlívky 

k jednotlivým modulom Ročného výkazu KULT 10-01. Poskytli sme informácie 

a metodickú pomoc pri výzve Z Fondu na podporu umenia (Vybavenie knižníc a menšia 

knižničná infraštruktúra). Upozornili sme zriaďovateľov miest a obcí na výzvu 

Ministerstva školstva pre školské knižnice „Čítame radi“ na nákup kníh. Z okresu 

Kežmarok a Poprad  bolo 7 knižníc úspešných.   

14 knižníc regiónu Poprad a Kežmarok získali z Fondu na podporu umenia finančné 

prostriedky na nákup knižného fondu a na podujatia v celkovej sume 54 700,- €: 

MsK Kežmarok – 5 000,- €, MsK Spišská Stará Ves – 3 500,- €, MsK Svit – 2 500,- €, 

MsK Spišská Belá – 3 000,- €, ObK Hranovnica – 1 800,- €, ObK Spišský Štiavnik – 

1 300,- €, ObK Štrba – 2 000,- €, ObK Lendak – 2 000,- €, ObK Ľubica 2 000,- €, ObK 

Batizovce – 2 000,- €, ObK Spišské Hanušovce – 1 000,- €, MsK Vysoké Tatry – 2 000,- 

€, Podtatranská knižnica v Poprade 20 000,- € + 4600,- €, ObK Vlkovce 2 000,- €. 

Vzdelávanie sa z dôvodu preventívnych opatrení voči pandémii - rozšírenia ochorenia 

COVID-19, ktoré bolo vyvolané novým koronavírusom SARS-CoV-2 v tomto roku 

neuskutočňovalo. 
Podtatranská knižnica v Poprade aktívne participovala na tvorbe celoslovenskej databázy 
KIS3G. Od 2. septembra 2020 prešla do knižničného systému Dawinci, kde naďalej 
prostredníctvom tejto databázy poskytuje informácie o regióne reprezentované článkami 
v regionálnej tlači.  
 



Druh činnosti 2020 

Dohody so zástupcami obec. a mestských samospráv o nákupe kníh 

v PK 
0 

Počet knižníc nakupujúcich knižničné jednotky v PK Poprad 0 

Metodicko-inštruktážne návštevy v okresoch Poprad a Kežmarok 
28 

Revízie knižničného fondu v regióne 0 

Stretnutia zástupcov RKZK 0 

 

 

3.2. Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými menšinami a 

spolupráca s inými subjektami (druh spolupráce, partner, výstup...) 

V záujme hlbšieho poznania a vyšpecifikovania významu Tatier pre slovenskú    

 a poľskú a poľskú národnú kultúru má Podtatranská knižnica v Poprade vo svojom fonde 

knižný dar z Centrálnej horskej knižnice PTTK (Poľského turisticko-vlastivedného spolku) 

v Krakove a Knižnice TPN (Tatranského Parku Národného) v Zakopanom, aby aj 

slovenskí bádatelia a záujemcovia mali prístup k výsledkom výskumu kultúrnotvornej role 

Tatier (predovšetkým odrazu v umeleckej literatúre) na ich severnej strane. Obe poľské 

knižnice sa už mnoho rokov intenzívne zameriavajú na získavanie slovenských prameňov 

s tatranskou tematikou. Poľská horská knižnica v Podtatranskej knižnici v Poprade 

obsahuje okrem umeleckej aj odbornú literatúru (najmä vydania PTTK a TPN).  Publikácie 

sú dostupné na prezenčné štúdium v regionálnej študovni. Obsah Poľskej tatranskej 

knižnice sa používateľom sprístupnil na základe ročne aktualizovaného katalógu. Na 

základe predkladaného katalógu si záujemcovia môžu prezenčne vypožičať publikácie, 

prípadne požiadať o xerokópie článkov z periodík či kapitol z monografií a zborníkov.  

V minulom roku pokračovala knižnica v spolupráci s OZ Polonus. Knižnica získala  

do daru knižné publikácie z beletrie, detskej literatúry a náučnej literatúry určené 

predovšetkým záujemcom o štúdium poľského jazyka. 
 

3.3.            Online činnosť 

 V online prostredí, na webovej stránke, facebookovej stránke knižnice a jej skupinách, na 

instagrame sme boli v neustálom spojení s verejnosťou a našimi čitateľmi. Pripravovali 

sme oznamy, informácie, prezentácie, upozorňovali sme na výročia, osobnosti, udalosti, 

publikovali sme informácie o nových knihách, pripravovali sme pre deti súťaže, kvízy, 

ankety, tvorivé dielne. 

a) informácie, oznamy (otváracie hodiny, otvorenie, zatvorenie knižnice, nové služby, 

bibliobox prístupný, neprístupný), napr.: 

Fitnes pre mozog- tréning pamäti,  Metodické návštevy, Ochranné štíty, Putujúca knižnica, 

Kultúrne poukazy, Knižnica je online, Online služby knižnice, E-knihy, Databáza GALE, 

Bibliobox – oznam, ProQuest – služba, Rande naslepo – ponuka kníh – služba,   PF 2021 

b) významné dni – krátke pripomenutie, história, dôvod vzniku 

Svetový deň zdravia, Svetový deň kníh, Svetový deň grafiky a dizajnu, Európsky deň 

solidarity a spolupráce medzi generáciami, Svetový deň bez hlasu,  Medzinárodný deň 

múzeí, Medzinárodný deň priateľstva, Medzinárodný deň mládeže,  Medzinárodný deň 

ľavákov,  Medzinárodný deň stromov, Medzinárodný deň študentstva,  Medzinárodný deň 

za odstránenie násilia páchaného na ženách,  Medzinárodný deň osôb so zdravotným 

postihnutím,  Medzinárodný deň ľudských práv,  Medzinárodný deň hudby, Medzinárodný 

deň ochrany ozónovej vrstvy,  Medzinárodný deň detí, Medzinárodný deň gramotnosti,  

Medzinárodný deň mieru,  Medzinárodný deň bez    áut,  Medzinárodný deň učiteľov,  

Svetový humanitárny deň,  Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Svetový deň 

Alzheimerovej choroby, Deň čokolády,  Deň Európy,  Svetový deň srdca,  Svetový deň 



úsmevu, Svetový deň zraku, Svetový deň umývania rúk,  svetový deň bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, Svetový deň slobody tlače, Svetový deň rodiny, Európsky deň 

národných parkov, Deň otcov, Deň najlepších priateľov, Deň väznených spisovateľov, 

Medzinárodný deň stromov, Medzinárodný deň školských knižníc, Deň mäsa, Deň bielej 

palice, Svetový deň časopisov, Svetový deň tanca,... 

c) predstavujeme spisovateľov 

 Anton Lauček, Andrej Očenáš, Terézia Vansová, Belo Kapolka, Peter Karvaš, Janko    Kráľ, 

Ján Palárik, Terry Pratchett, Ján Botto, Harper Lee, Peter Glocko, Ľudo Zúbek, Andrej 

Sládkovič, Ján Chalupka, Jozef Cíger Hronský, Maša Haľamová, Michael Connelly, 

Raymond Chandler, Alexander Dumas , Mária Rázusová-Martáková, Ján Fekete, Paulo 

Coelho, Štefan Žáry, Ivan Klíma, Ľuboš Jurík, Pavol Rankov,   Stephen King, Kamil Peteraj, 

Oscar Wilde, Hana Zelinová, Milan Rúfus, Irving Stone, Jozef Pavlovič, Vojtech Mihálik, E. 

M. Remarque, Anton Bernolák, Ľubomír Feldek, Milan Rúfus, Pavol Hudák, L. N. Tolstoj, 

Ľudovít Štúr, Valja Stýblová, Michael Crichton, Juraj Červenák, Boris Filan, Ján Botto, Jack 

London, Jaroslav Hašek, Klára Jarunková, Arthur Hailey, Vojtech Zamarovský, Mária 

Ďuríčková, Pavol Dobšinský,...         

d) časopisy 

 Senior,   Pamiatky a múzeá revue,  Interview, Obrana, Život, Zdravie, Rikiki, Nový čas, 

Slniečko, ... 

e) propagácia podujatí, súťaže, kvízy, ... 

 Les ukrytý v knihe, Komiksiáda, Lovci perál, Prečítané leto,  Jarný tábor Havránkovo, 

Podtatranské leto v knižnici, Letný tábor Havránkovo, Kreatívna výzva, Adventná výzva, 

Osmijanko, Mikulášske kúzlo, Daruj knihu, poteš srdce, Večerníčky v knižnici, 

Shakespearská výzva, Vytvor si booklist, Kniha roka PSK, Vytvor si svoj vlastný komiks, 

Hokej v Poprade, Významné osobnosti nášho mesta, Spoznaj svoje mesto, Poďme sa 

rozprávať, Knižničný adventný kalendár, ...  

f)  o knihách   
Kataríny v literatúre,  O bezvláske, Anna Franková, Malý princ, Aj ja môžem byť hrdina, 

Mama, oco, poďte mi čítať, Čo baby nedokážu,  Antické frazeologizmy, Myšlienky géniov, 

Staré grécke báje a povesti, Cestopisy, Poézia a básne, Svet gombička, Víla Jesienka, 

Twighlight hlási pokračovanie, Tínedžerské série , Harry Potter, ...  

  Príloha č. 6 

 

 

4. Projektová činnosť a granty v r. 2020 
 

Názov projektu V

ýs

tu

p 

 

Finančný zdroj, 

program, 

podprogram 

Žiadaná 

suma 

 

Schválená 

suma 

 

Termín 

realizácie  

 

Poznámka 

Nové knihy do 

knižnice 

 FPU –  

5.1  Knižnice 5.1.4 

Akvizícia knižníc 

15 000 14 000 do 30.6. 

2020 

Podané v roku 

2019 – plnenie 

v roku 2020 

Deň poézie Pavla 

Hudáka  

 FPU –  

5.1  Knižnice 

5.1.3 

Podujatia, vzdeláva

cie aktivity 

a odborná činnosť 

knižníc 

1 600  1 500 Vydaný 

zborník 

spomienok

-október 

2020 

Realizácia  

literárneho 

večera 

presunutá do 

roku 2021 

S knihou ma baví 

svet – 6. ročník 

 FPU –  

5.1  Knižnice 

1 600 1 600 mal byť 

október 

Realizácia 

presunutá do 



5.1.3 

Podujatia, vzdeláva

cie aktivity 

a odborná činnosť 

knižníc 

2020 roku 2021 

Letný tábor 

Havránkovo  

 FPU –  

5.1  Knižnice 

5.1.3 

Podujatia, vzdeláva

cie aktivity 

a odborná činnosť 

knižníc 

1 900 1 500 august 

2020 

 

Podtatranský školák – 

6. ročník  

 FPU –  

5.1  Knižnice 

5.1.3 

Podujatia, vzdeláva

cie aktivity 

a odborná činnosť 

knižníc 

3 100 1 700 mal byť  - 

máj - 

september 

2020 

Odstúpenie od 

projektu – 

zatvorenie 

škôl 

Kultúrne poukazy  MK SR   1 334   

Nákup kníh do fondu 

knižnice   

 Mesto Poprad 5 000 1 000 do 

septembra 

2020 

 

Nové knihy do 

knižnice 

 FPU –  

5.1  Knižnice 5.1.4 

Akvizícia knižníc 

20 000 20 000 do 30.6. 

2021 

Podané v roku 

2020– plnenie 

v roku 2021 

Hraj knihu  FPU –  

5.1  Knižnice 

5.1.3 

Podujatia, vzdeláva

cie aktivity 

a odborná činnosť 

knižníc 

1 900 0  nepodporený 

Tvorivé dielne troch 

generácií 

 FPU –  

5.1  Knižnice 

5.1.3 

Podujatia, vzdeláva

cie aktivity 

a odborná činnosť 

knižníc 

1 740 0  nepodporený 

Noc s Andersenom   FPU –  

5.1  Knižnice 

5.1.3 

Podujatia, vzdeláva

cie aktivity 

a odborná činnosť 

knižníc 

1 800 0  nepodporený 

Knižnica pre 

všetkých  

 MK SR-2. Kultúra 

znevýhodnených 

skupín 

2.1 Živá kultúra 

a jej 

sprístupňovanie 

1 240 0  nepodporený 

Dieťa vo svete 

moderných 

technológií 

 FPU –  

5.1  Knižnice 

5.1.3 

Podujatia, vzdeláva

cie aktivity 

a odborná činnosť 

knižníc  

3 500 0  nepodporený 



Zabávame sa, hráme 

sa  a tvoríme online 

 Nadácia SLSP  4 490,74 0  nepodporený 

Tvorivé dielne troch 

generácií 

 Poštová banka 1 900 0  nepodporený 

 

 Vedenie vypracovalo 14 projektov ( v tabuľke je 15, keďže projekt bol vypracovaný 

v roku 2019, ale jeho realizácia sa uskutočnila v roku 2020) za účelom získania finančných 

prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. 9 projektov sme podali na Fond na podporu 

umenia, po 1 projekte na Ministerstvo kultúry SR , Mesto Poprad, t Poštová banka a SLSP.   

 Schválených bolo 7 projektov,  z toho 5 projektov - Fond na podporu umenia (1 projekt z 

dôvodu koronavirusu COVID 19  nebol realizovaný, odstúpenie od projektu „Podtatranský 

školák – 6. ročník“), 1 projekt – Ministerstvo kultúry SR (kultúrne poukazy), 1 projekt 

Mesto  Poprad. 

 

Celkový počet podaných projektov v roku 2020: 15 

Počet schválených projektov v roku 2020:  8 

Počet realizovaných projektov v roku 2020:  4,5 

Celková suma schválených projektov: 42 634,- € 

 

 

5. Marketing a propagácia v r. 2020 
Názov média a typ propagácie:   

Tlačené: plagáty, pozvánky, bibliografické letáky, oznamy, ... 

Web knižnice: kniznicapp.sk 

Facebookové stránky: https://www.facebook.com/kniznicapp 

pobočka Juh 1 – 

 https://www.facebook.com/groups/3076865738994106 

pobočka Juh 3 - 

https://www.facebook.com/groups/299242424089946?modal=false&should_open_com

poser=false 

 oddelenie umenia Spišská Sobota - 

https://www.facebook.com/groups/2297044727241453?modal=false&should_open_co

mposer=false 

https://www.facebook.com/tinedzerivkniznici 

Instagramová stránka: https://www.instagram.com/podtatranskakniznica/ 

Podtatranský kuriér. roč. 10, č. 8 (28. september 2020), pozvánka: Deň poézie Pavla 

Hudáka -12. október 2020. 

Mestská televízia Poprad  

https://www.youtube.com/watch?v=4htjJCcjMhA&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlp

BOAOc1OXgM&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=SqTUD2S_9AI&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNl

pBOAOc1OXgM&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=8uvDY7UfnqU&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNl

pBOAOc1OXgM&index=6&t=67s 

https://www.youtube.com/watch?v=lQvo4MWUOm0&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQ

NlpBOAOc1OXgM&index=7 

https://www.youtube.com/watch?v=QbBBEblJ4bA&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNl

pBOAOc1OXgM&index=9 

https://www.youtube.com/watch?v=HCoEd2fMRCk&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQN

lpBOAOc1OXgM&index=8 

https://www.facebook.com/kniznicapp
https://www.facebook.com/groups/3076865738994106
https://www.facebook.com/groups/299242424089946?modal=false&should_open_composer=false
https://www.facebook.com/groups/299242424089946?modal=false&should_open_composer=false
https://www.facebook.com/groups/2297044727241453?modal=false&should_open_composer=false
https://www.facebook.com/groups/2297044727241453?modal=false&should_open_composer=false
https://www.facebook.com/tinedzerivkniznici
https://www.instagram.com/podtatranskakniznica/
https://www.youtube.com/watch?v=4htjJCcjMhA&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4htjJCcjMhA&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SqTUD2S_9AI&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SqTUD2S_9AI&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8uvDY7UfnqU&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=6&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=8uvDY7UfnqU&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=6&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=lQvo4MWUOm0&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lQvo4MWUOm0&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=QbBBEblJ4bA&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=QbBBEblJ4bA&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=HCoEd2fMRCk&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=HCoEd2fMRCk&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=8


https://www.youtube.com/watch?v=oyctW-

xMvQ0&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=10 

https://www.youtube.com/watch?v=PPE8Rg-

xmq0&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=11 

https://www.youtube.com/watch?v=6r1AjN978SY&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlp

BOAOc1OXgM&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=DUwIO6sHNGs&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQ

NlpBOAOc1OXgM&index=14 

https://www.youtube.com/watch?v=XtuQNFEPUjc&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNl

pBOAOc1OXgM&index=15 

https://www.youtube.com/watch?v=MR1rIxe3sMc&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNl

pBOAOc1OXgM&index=16 

 

Televízia Markíza 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvideoarchiv.markiza.sk%2Fvideo%2Fte

levizne-noviny%2Fepizoda%2F28672-televizne-noviny%2F19-restart-hradov-muzei-a-

kniznic%3Ffbclid%3DIwAR1mygmqUvmpVBzOmOEBQYlQe6nE8Nof08TpaMrSGyaEJ

d_HZ9QE1a9bpOw&h=AT3mlgaf11kSYBRLK-

ZH7NAIuQy6XJ5qgJuerJEgmZas8ziUvsipSHbso_JUc1NgM6IaQ8bAsVq3CTuO_wOWo

GodQSDda-e6hzP8NDEvBjk10IQOK9tosHvzfubOLlgxe768QA 

 

6. Organizačná štruktúra  

   
Prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2020:  20,9  (rok 2020 – 20,43) 

Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2020: 22 (rok 2020 – 21,53) 

Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry:  22 (20,9) 

Vedúci zamestnanci (okrem riaditeľa): 3 

Odborní zamestnanci: 17 (bez vedúcich - 2) 

Administratívni zamestnanci: 2 (bez vedúcej – 1) 

Ostatní: 3 

Pohyb zamestnancov v r. 2020 (odišli/noví): 2/2 

Príloha: aktuálna organizačná štruktúra 

 

7. Budovy  

 
7.1. Počet spravovaných objektov: 3 

- 1. Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad 

- Plocha (m²): 1 438m
2
 

- Účel využitia objektu: poskytovanie knižnično-informačných služieb, výstavná 

činnosť, priestor na realizáciu kultúrno-vzdelávacej činnosti pre všetky vekové kategórie, 

komunitná činnosť,  

- oddelenie pre deti a mládež, oddelenie beletrie pre dospelých, oddelenie náučnej 

literatúry, oddelenie regionálnej literatúry, všeobecná študovňa, čitáreň, výstavná 

miestnosť, odborná knihovnícka  činnosť – samostatné kancelárie – katalogizácia, 

metodika, bibliografia 

 -  Stručný popis stavu objektu: - budova bola v roku 2013 rekonštruovaná -  rekonštrukcia 

strechy, elektrických rozvodov, počítačových sietí,  dokončenie rekonštrukcie kúrenia, 

výmena opotrebovaných podláh, výmena vnútorného vybavenia. Rekonštrukcia bola 

realizovaná na základe  projektovej dokumentácie vypracovanej na rekonštrukciu objektu  

https://www.youtube.com/watch?v=oyctW-xMvQ0&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=oyctW-xMvQ0&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=PPE8Rg-xmq0&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=PPE8Rg-xmq0&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=6r1AjN978SY&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=6r1AjN978SY&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=DUwIO6sHNGs&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=DUwIO6sHNGs&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=XtuQNFEPUjc&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=XtuQNFEPUjc&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=MR1rIxe3sMc&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=MR1rIxe3sMc&list=PLLAAhrXGDggEfhfrHHLQNlpBOAOc1OXgM&index=16
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvideoarchiv.markiza.sk%2Fvideo%2Ftelevizne-noviny%2Fepizoda%2F28672-televizne-noviny%2F19-restart-hradov-muzei-a-kniznic%3Ffbclid%3DIwAR1mygmqUvmpVBzOmOEBQYlQe6nE8Nof08TpaMrSGyaEJd_HZ9QE1a9bpOw&h=AT3mlgaf11kSYBRLK-ZH7NAIuQy6XJ5qgJuerJEgmZas8ziUvsipSHbso_JUc1NgM6IaQ8bAsVq3CTuO_wOWoGodQSDda-e6hzP8NDEvBjk10IQOK9tosHvzfubOLlgxe768QA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvideoarchiv.markiza.sk%2Fvideo%2Ftelevizne-noviny%2Fepizoda%2F28672-televizne-noviny%2F19-restart-hradov-muzei-a-kniznic%3Ffbclid%3DIwAR1mygmqUvmpVBzOmOEBQYlQe6nE8Nof08TpaMrSGyaEJd_HZ9QE1a9bpOw&h=AT3mlgaf11kSYBRLK-ZH7NAIuQy6XJ5qgJuerJEgmZas8ziUvsipSHbso_JUc1NgM6IaQ8bAsVq3CTuO_wOWoGodQSDda-e6hzP8NDEvBjk10IQOK9tosHvzfubOLlgxe768QA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvideoarchiv.markiza.sk%2Fvideo%2Ftelevizne-noviny%2Fepizoda%2F28672-televizne-noviny%2F19-restart-hradov-muzei-a-kniznic%3Ffbclid%3DIwAR1mygmqUvmpVBzOmOEBQYlQe6nE8Nof08TpaMrSGyaEJd_HZ9QE1a9bpOw&h=AT3mlgaf11kSYBRLK-ZH7NAIuQy6XJ5qgJuerJEgmZas8ziUvsipSHbso_JUc1NgM6IaQ8bAsVq3CTuO_wOWoGodQSDda-e6hzP8NDEvBjk10IQOK9tosHvzfubOLlgxe768QA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvideoarchiv.markiza.sk%2Fvideo%2Ftelevizne-noviny%2Fepizoda%2F28672-televizne-noviny%2F19-restart-hradov-muzei-a-kniznic%3Ffbclid%3DIwAR1mygmqUvmpVBzOmOEBQYlQe6nE8Nof08TpaMrSGyaEJd_HZ9QE1a9bpOw&h=AT3mlgaf11kSYBRLK-ZH7NAIuQy6XJ5qgJuerJEgmZas8ziUvsipSHbso_JUc1NgM6IaQ8bAsVq3CTuO_wOWoGodQSDda-e6hzP8NDEvBjk10IQOK9tosHvzfubOLlgxe768QA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvideoarchiv.markiza.sk%2Fvideo%2Ftelevizne-noviny%2Fepizoda%2F28672-televizne-noviny%2F19-restart-hradov-muzei-a-kniznic%3Ffbclid%3DIwAR1mygmqUvmpVBzOmOEBQYlQe6nE8Nof08TpaMrSGyaEJd_HZ9QE1a9bpOw&h=AT3mlgaf11kSYBRLK-ZH7NAIuQy6XJ5qgJuerJEgmZas8ziUvsipSHbso_JUc1NgM6IaQ8bAsVq3CTuO_wOWoGodQSDda-e6hzP8NDEvBjk10IQOK9tosHvzfubOLlgxe768QA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvideoarchiv.markiza.sk%2Fvideo%2Ftelevizne-noviny%2Fepizoda%2F28672-televizne-noviny%2F19-restart-hradov-muzei-a-kniznic%3Ffbclid%3DIwAR1mygmqUvmpVBzOmOEBQYlQe6nE8Nof08TpaMrSGyaEJd_HZ9QE1a9bpOw&h=AT3mlgaf11kSYBRLK-ZH7NAIuQy6XJ5qgJuerJEgmZas8ziUvsipSHbso_JUc1NgM6IaQ8bAsVq3CTuO_wOWoGodQSDda-e6hzP8NDEvBjk10IQOK9tosHvzfubOLlgxe768QA


k žiadosti o NFP v rámci ROP, realizačný projekt – „Obnova a nadstavba objektu 

Podtatranskej knižnice v Poprade“, výber dodávateľa stavby realizovala Agentúra 

regionálneho rozvoja PSK. Pri rekonštrukcii v roku 2020 boli namontované na streche 

objektu zachytávače snehu a vymenená garážová brána. Revíziou bleskozvodov bolo 

zistené, že nevyhovujú stanoveným parametrom, bude nutná ich opätovná oprava. V roku 

2020 rekonštrukcia uzemnenia bleskozvodov nebola realizovaná, požiadali sme o presun 

kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu bleskozvodov do roku 2021.   

 

 

-           2. a 3. Sobotské námestie 1738/22 a 1739/24, 058 01 Poprad 

- Plocha (m²): 702m
2
 

- Účel využitia objektu: poskytovanie špecializovaných knižnično-informačných 

služieb, výstavné priestory, komunitné aktivity, pobočka Spišská Sobota 

- v priestoroch na prízemí sídli Podtatranské osvetové stredisko – 303,90 m
2
 

- Stručný popis stavu objektu:  - na základe žiadosti podanej do druhej výzvy na ŠF 

EÚ cez Agentúru regionálneho rozvoja PSK  bol spracovaný realizačný projekt „Oprava 

objektu knižnice ( meštianskeho domu ) v Spišskej Sobote“, projekt bol realizovaný 

v druhom polroku 2015. V rámci projektu bola opravená strecha - vymenené drevené 

šindle, okná a vstupné dvere, podlahová krytina  a opravená fasáda. Z finančných 

prostriedkov PSK bola v roku 2015 realizovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov na 

poschodí, opravené niektoré sociálne zariadenia, vymaľované rekonštruované priestory 

a doplnené interiérové vybavenie. V roku 2017 boli zrekonštruované elektrické 

rozvody, vymenené svietidlá,  doplnené EZS na prízemí a realizovaná prestavba 

sociálnych zariadení na prízemí objektu. V zrekonštruovaných sociálnych zariadeniach 

došlo k oddilatovaniu a zdvihnutiu dlažby, preto tieto práce boli reklamované.  Podľa 

dôvodovej správy, ktorú vypracovala  firma mArchus – architektonický ateliér príčinou 

vzniku takéhoto stavu je pôsobenie extrémneho množstva vlhkosti. Navrhujú odstrániť 

predpokladané príčiny vzniku nadmernej vlhkosti (odvlhčenie  stien a obvodového muriva) 

a následne vymeniť existujúcu dlažbu za gressovú dlažbu, určenú hlavne do exteriéru. 

V roku 2020 táto  rekonštrukcia nebola realizovaná, požiadali sme o presun kapitálových 

výdavkov do roku 2021.  V budúcnosti bude okrem tejto opravy potrebné odvlhčiť tiež 

pivničné priestory a upraviť pozemok pri objektoch knižnice. 

 

7.2. Počet pobočiek:  3 

- Pobočka Juh 1 

- Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad 

- Pobočka Juh 3 

- Rastislavova 3484/12, 058 01 Poprad 

- Pobočka Spišská Sobota, ktorá sa nachádza v priestoroch sídla Oddelenia umenia 

- Sobotské námestie  1738/22 a 1739/24, 058 01 Poprad 

 

 

8. Nájmy 
 

8.1. Prenajaté priestory: 2 

-    1. Pobočka Podtatranskej knižnice na sídlisku JUH 1, Dostojevského 

3313/12,  058 01 Poprad 

-      Prenajímateľ: Mesto Poprad 

                 -     Prenajatá plocha: 261,16 m
2 

                         
-     Nájomca: Podtatranská knižnica v Poprade 



                 -     Nájomné: ročne 1,- EUR 

-   Výška ročného nájomného: služby spojené s užívaním nebytových priestorov              

podľa zmluvy :  3492 EUR  ročne ( zálohovo ) 

-      Doba nájmu: neurčitá 

-  Účel: poskytovanie knižnično- informačných služieb, kultúrno-vzdelávacia 

činnosť, komunitné aktivity 

- Stručný popis stavu objektu: prenajaté 2 miestnosti – jedna je kanceláriou 

pre zamestnankyne, druhá slúži na poskytovanie služieb verejnosti; interiér 

knižnice sa obnovoval v roku 2011 

-   2.  Pobočka Podtatranskej knižnice na sídlisku JUH 3, Rastislavova 

3484/12, 058 01 Poprad 

-      Prenajímateľ: Tatranský správcovský dom, s.r.o. 

-      Nájomca: Podtatranská knižnica v Poprade      

-      Prenajatá plocha:  65,45 m2 

                 -     Nájomné: ročne  543,15 EUR ( 8,30 EUR/m2) 

 -     Výška ročného nájomného: - služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov podľa zmlúv:  447,69 EUR ročne ( zálohovo ) 

-      Doba nájmu: neurčitá 

-      Účel: poskytovanie knižnično- informačných služieb, kultúrno-vzdelávacia 

činnosť, komunitné aktivity 

-      Stručný popis objektu: na knižnicu „prerobený“ prechodový priestor pod 

bytovou jednotkou, panelákom; interirér knižnice obnovený v rokoch 2015 

a 2016 

 

8.2. Ostatné nájomné zmluvy: 1 

- Predmet: Nájomná zmluva na spoločné zariadenia objektu a na umožnenie 

vykonávať inštaláciu odovzdávajúcej stanice tepla 

- Prenajímateľ: Podtatranská knižnica v Poprade 

- Nájomca: Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 

- Výška ročného nájmu: 165,97 € 

- Doba nájmu: neurčitá 

- Účel: OST je automatické tepelno-technické zariadenie, ktoré slúži na 

prípravu teplej úžitkovej vody, meranie a reguláciu tepla na vykurovanie 

a ohrev TÚV a na meranie dodaného množstva TÚV na odbernom mieste. 

 

9. Iné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 
 

Programový rozpočet –  2020 

 
  Plán Skutočnosť 

1. Počet používateľov 7 550 7 140 

2. Počet návštevníkov 75 000 52 657 

3. Počet knižničných prírastkov  4 250 3 594 

4. Počet podujatí 700 270 

 

 

Ostatné ukazovatele - 2020 

 
  Plán Skutočnosť 

1. Knižničný fond  150 157 

2. Výpožičky  119 979 

3.. Úbytky  1 212 

4.. % používateľov z počtu obyvateľov  13,97 

5. Online podujatia  1 

6. E-knihy (28. 10. 2020)  130 

7. E-čitatelia  61 

 

Príloha č.2 

 

Súťaže – 2020 
 

Termín 

 

Názov  

súťaže 

Charakter  

súťaže * 

Zdroj 

financovania 

Poznámka 

22.1.2020 Šaliansky Maťko okresné 

kolo 

vlastné+partneri v spolupráci 

s MO MS v 

Poprade 

26. 2. a 

27.2.2020 

Obvodné kolá 

Hviezdoslavovho 

Kubína 

(2 školské úrady) 

obvodové 

kolá 

vlastné+partneri v spolupráci 

POS v 

Poprade 

4.3.2020 Vansovej  Lomnička okresné 

kolo 

vlastné+partneri v spolupráci 

POS v 

Poprade 

8.9.2020 Okresné kolo – 4. 

Kategória 

Hviezdoslavov Kubín 

okresné 

kolo 

vlastné+partneri v spolupráci 

POS v 

Poprade 

*súťaž celoslovenská, krajská, okresná...  

 

 

 

 



Príloha č.3 
 

Výstavy – 2020 
 

Termín 

 

Názov  

výstavy 

Miesto  

konania 

Poznámka 

9.1. – 

26.2  

Jarmila Zacher 

Pajpachová a Shammim 

Mohammadi 

Centrum 

Podtatranská 

ul. č. 1 

 

2. 9. – 30. 

10.  

František Žoldák : 

Farebné etudy  

Centrum 

Podtatranská 

ul. č. 1 

 

21. 9. – 

30.10.  

Slniečko ´90 Centrum 

Podtatranská 

ul. č. 1 

Oddelenie pre deti a mládež 

9. 12. -9. 

1. 2021 

Danka Korvinova 

Klustová: ornament v 

srdci 

Centrum 

Podtatranská 

ul. č. 1 

 

stála S knihou ma baví svet  Centrum 

Podtatranská 

ul. č. 

Oddelenie pre deti a mládež 

Výtvarné práce detí zapojených 

do súťaže s rovnomenným 

názvom. 

2. 12. 

2019- 

31.1.2020 

Peter Kocák: Tradičná 

grafika 

Oddelenie 

umenia 

Spišská 

Sobota 

 

17. 2. – 

27. 3. 

ZUŠ na Štefánikovej ul.: 

Postav strom, zasaď dom 

Oddelenie 

umenia 

Spišská 

Sobota 

 

11. 9. – 

28. 10.  

Klub popradských 

výtvarníkov: Dialógy s 

farbami 

Oddelenie 

umenia 

Spišská 

Sobota 

 

 

 

 

Príloha č.4 

 

Podujatia pod záštitou predsedu PSK v r. 2020 
 

Termín 

 

Názov podujatia Počet 

návštevníkov 

Stručný popis/Poznámka 

december 90. rokov popradského 

hokeja 

0 Neuskutočnilo sa 

 

 

 

 



Príloha č.5 

 

Podujatia – 2020  
(okrem hodín informačnej výchovy, muzikoterapie, slávnostných zápisov, súťaží,...) 

Termín 

 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia * 

Počet 

návštevníkov 

Zdroj 

financovania 
január Tá prezývka ma štve výchovno-vzdelávacie 2/44 vlastné 

prostriedky 

január Pinocchio výchovno-vzdelávacie 2/46 vlastné 

prostriedky 

január Von z kníh výchovno-vzdelávacie 1/23 vlastné 

prostriedky 

január Všetci za jedného výchovno-vzdelávacie 1/24 vlastné 

prostriedky 

február Magdaléna a psík z knižnice výchovno-vzdelávacie 2/36 vlastné 

prostriedky 

február Mimi a Líza výchovno-vzdelávacie 3/64 vlastné 

prostriedky 

február Lov slov výchovno-vzdelávacie 2/40 vlastné 

prostriedky 

február Hronský deťom výchovno-vzdelávacie 1/16 vlastné 

prostriedky 

február 

 

O snehuliakovi s horúcim 

srdcom 

výchovno-vzdelávacie 5/109 vlastné 

prostriedky 

január Rozprávková plavba výchovno-vzdelávacie 1/29 vlastné 

prostriedky 

február Koncentračné tábory výchovno-vzdelávacie 1/23 vlastné 

prostriedky 

január Môj anjel sa vie biť výchovno-vzdelávacie 1/20 vlastné 

prostriedky 

február Nototo a strašidelná škola 

Elvíry Múdrej 

výchovno-vzdelávacie 2/50 vlastné 

prostriedky 

január Rozprávkový kufrík P. 

Dobšinského 

výchovno-vzdelávacie 2/46 vlastné 

prostriedky 

január Bájny svet legiend a mýtov výchovno-vzdelávacie 2/41 vlastné 

prostriedky 

január Stratená škola výchovno-vzdelávacie 2/44 vlastné 

prostriedky 

január Láskavé rozprávky výchovno-vzdelávacie 1/19 vlastné 

prostriedky 

január Malý princ výchovno-vzdelávacie 1/21 vlastné 

prostriedky 

január Minpinkovia výchovno-vzdelávacie 1/26 vlastné 

prostriedky 

január Dobrodružná literatúra výchovno-vzdelávacie 1/25 vlastné 

prostriedky 

október Komiksiáda výchovno-vzdelávacie 1/6 vlastné 

prostriedky 

september Abeceda spať mi nedá výchovno-vzdelávacie 1/18 vlastné 

prostriedky 

december Mikulášske tvorenie výchovno-vzdelávacie 1/6 vlastné 

prostriedky 

október Deň starých rodičov – tvorivé 

dielne 

výchovno-vzdelávacie 1/6 vlastné 

prostriedky 

február Smelý zajko výchovno-vzdelávacie 1/24 vlastné 

prostriedky 

september Mama, otec, poďte mi čítať výchovno-vzdelávacie 1/18 vlastné 

prostriedky 



september Aj ja môžem byť hrdina výchovno-vzdelávacie 1/19 vlastné 

prostriedky 

september Čo baby nedokážu výchovno-vzdelávacie 1/22 vlastné 

prostriedky 

február Kľúče od rozprávky výchovno-vzdelávacie 2/37 vlastné 

prostriedky 

február Tri múdre kozliatka výchovno-vzdelávacie 3/72 vlastné 

prostriedky 

február Umenie Spiša – Levočský oltár výchovno-vzdelávacie 1/18 vlastné 

prostriedky 

február Rozprávková záhrada výchovno-vzdelávacie 1/20 vlastné 

prostriedky 

január A. Grosz, A. Marec – znalci 

a milovníci Tatier 

výchovno-vzdelávacie 3/55 vlastné 

prostriedky 

január Poézia Daniela Heviera výchovno-vzdelávacie 2/40 vlastné 

prostriedky 

január Slováci a slová-pôvod slov výchovno-vzdelávacie 2/40 vlastné 

prostriedky 

január 

február 

Hádali sa hádanky výchovno-vzdelávacie 2/38 vlastné 

prostriedky 

marec Klenotnica rozprávok výchovno-vzdelávacie 1/25 vlastné 

prostriedky 

august 

september 

Rozprávkovo výchovno-vzdelávacie 2/32 vlastné 

prostriedky 

február Braillovo písmo výchovno-vzdelávacie 2/35 vlastné 

prostriedky 

február Národný týždeň manželstva kultúrno-spoločenské 6/30 vlastné 

prostriedky 

marec 

august 

Jarný a letný  tábor 

Havránkovo 

kultúrno- spoločenské 13/60 vlastné 

prostriedky 

september  Prstom na mape po Európe kultúrno- spoločenské 1/23 vlastné 

prostriedky 

júl, 

august, 

september 

Fitnes pre mozog kultúrno-spoločenské 6/78 vlastné 

prostriedky 

september Zachraňovaný záchranca kultúrno- spoločenské 1/25 vlastné 

prostriedky 

júl 

august 

Prečítané leto kultúrno-spoločenské 5/23 vlastné 

prostriedky 

december Adventné tvorivé dielne kultúrno- spoločenské 4/15 vlastné 

prostriedky 

február Hravé piatky v knižnici kultúrno-spoločenské 4/12 vlastné 

prostriedky 

september Poďme sa rozprávať kultúrno- spoločenské 1/21 vlastné 

prostriedky 

september Židia na Spiši kultúrno- spoločenské 1/7 vlastné 

prostriedky 

január Pani Zima v detskej literatúre kultúrno-spoločenské 1/7 vlastné 

prostriedky 

február Deň turistických sprievodcov kultúrno- spoločenské 1/23 vlastné 

prostriedky 

február Deň materinského jazyka kultúrno- spoločenské 1/16 vlastné 

prostriedky 

september Poviem Ti, ako to bolo kultúrno-spoločenské 1/29 vlastné 

prostriedky 

január 

február 

Osmijanko kultúrno- spoločenské 4/72 vlastné 

prostriedky 

december Večerníčky v knižnici kultúrno-spoločenské 1/3 vlastné 

prostriedky 



marec Martin Kukučín kultúrno- spoločenské 1/32 vlastné 

prostriedky 

február Fašiangové posedenie kultúrno- spoločenské 1/9 vlastné 

prostriedky 

január 

február 

marec 

október 

november 

december 

Klub popradských výtvarníkov kultúrno-spoločenské 23/118 vlastné 

prostriedky 

 

 

Príloha č.6 

 

Online podujatia – 2020 

 
P.č. Názov  

podujatia 

Počet 

sledovaní 

Charakter podujatia 

1. Celé Slovensko číta deťom – 

adventné čítanie 

428 Online stretnutie s bývalou 

pracovníčkou knižnice a beseda 

o knihách, ktoré ako dieťa mala 

rada.  

 


