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VÍZIA CENTRALIZÁCIE TROCH POBOČIEK  
MESTSKEJ KNIŽNICE M. MIŠÍKA V PRIEVIDZI 

- KINO BANÍK 
A GALÉRIE IMRICHA VYSOČANA 

- MEŠTIANSKY DOM 
 

 
1. ÚVOD 

 
 Našou  víziou  je vybudovanie nového komunitno – relaxačného priestoru Mestskej knižnice 
M. Mišíka v Prievidzi zlúčením  všetkých troch našich pobočiek (pobočka Dom kultúry, pobočka 
Zapotôčky, pobočka Kopanice)  a vytvoriť jeden kompaktný celok – novú mestskú knižnicu vo 
vstupnom  foyeri bývalého kina Baník a vytvoriť tak modernú a súčasným podmienkam vyhovujúcu 
knižnicu s perspektívou prilákať nových a zároveň udržať aj súčasných návštevníkov. 
 
  Mestská knižnica M. Mišíka v Prievidzi, ako verejná knižnica má záujem si udržať pozíciu 
inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu čitateľov 
všetkých vekových kategórií a všetkých sociálnych skupín. 

 

 

2. VÍZIA - PRIESTOROVÉ MOŽNOSTI 
 
 Úvahy o tom, ako by mal tento priestor vyzerať sa začínajú našou víziou. Priestorové 
možnosti vstupného foyeru vytvárajú ideálne podmienky nielen pre fungovanie knižnice ako takej, 
ale sú ideálne aj na realizáciu rôznych kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí. 
 
   Výnimočnosť  zámeru bude spočívať vo vytvorení moderného polyfunkčného priestoru 
plného pohodlia a jeho úprava prispeje nielen k celkovej estetizácii a flexibilite, ale hlavne otvorí aj 
ďalší rozmer práce s čitateľmi v atypickom priestore. Spojením troch pobočiek do jedného celku 
získame nový viacúčelový priestor, ktorý bude zahŕňať oddelenie pre deti a mládež, oddelenie 
krásnej literatúry pre dospelých, oddelenie beletrie a náučnej literatúry, čitáreň, odpočinkovú zónu, 
vrátane sekcie vybavenej počítačmi a pripojenia na internet pre registrovaných čitateľov. Knižničný 
fond bude prehľadne rozdelený do niekoľkých častí a čitateľom ponúkne široký výber literatúry z 
najrôznejších oblastí od detskej literatúry cez beletriu až po  náučné tituly.  Čitatelia tak u nás budú 
môcť nájsť najnovšie knižné novinky vrátane časopisov a dennej tlače.  
 
 Vytvoríme zónu na formálne a neformálne vzdelávanie s miestami na sedenie pre malé i 
väčšie triedne kolektívy a skupiny detí. Okrem možnosti využitia pridružených priestorov na sklad, 
šatňu pre hostí a administratívne priestory je tu aj sála na filmové projekcie, divadelné 
predstavenia a koncerty. A  práve tu sa črtá možnosť sústrediť pozornosť aj na podujatia v 
popoludňajších hodinách ako napr. literárne večery, besedy, semináre, prednášky, workshopy, 
vzdelávacie aktivity, či rôzne charitatívne akcie. Pred hlavným vstupom do knižnice počas letných 
mesiacov využijeme terasu, ktorá nám umožní pre čitateľov realizovať aj menšie outdoorové 
aktivity.  



 
 
3. NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY A NEVYHNUTNÉ INVESTÍCIE  
 
 Našim zámerom sledujeme dva ciele. Prvým z nich je modernizácia objektu kina Baník 
resp. jeho časti – vstupného foyeru z pohľadu stavebno-technických úprav za účelom vytvorenia 
jednej centrálnej Mestskej knižnice M. Mišíka v Prievidzi.  
 Vzhľadom k tomu, že k úspešnej realizácii nášho  zámeru potrebujeme nielen nápad a 
priestor, ale je dôležité  rátať aj s výdavkami na stavebné úpravy a prispôsobenie priestorov 
potrebám knižnice, tzn. mať k dispozícii  potrebný vstupný kapitál, ktorý bude základným 
predpokladom, že naša myšlienka nadobudne reálnu formu. Žiaľ,  nie je v našich silách  pokryť 
počiatočné finančné nároky, a preto je nevyhnutná  aj podpora zriaďovateľa.  
 
 Renovácia časti objektu  by spočívala predovšetkým úpravou  vnútorných priestorov, a to 
nevyhnutnou rekonštrukciou sociálnych zariadení, vzhľadom k tomu, že už dlhodobo riešime 
problémy s kanalizáciou,  výmenou starých poškodených dverí na núdzových východoch, opravou 
vstupných schodov do objektu, výmenou časti zničenej podlahy (v priestore bývalej kaviarne resp. 
baru), vyspravením prasklín na stenách v interiéri, vymaľovaním priestoru, opravou nefunkčnej  
elektroinštalácie, inštaláciou nového osvetlenia ako aj  nenáročnou zmenou dispozície za účelom 
vytvorenia sekcii pre jednotlivé oddelenia.  
  
  Za výrazné pozitívum považujeme, že nie je potrebné kupovať nové interiérové vybavenie 
knižnice, keďže v roku 2018 sme  využili možnosť získať z grantového programu Fondu na 
podporu umenia dotáciu vo výške takmer 40 000 € na kúpu interiérového vybavenia pre všetky tri 
pobočky. Spolufinancovanie KaSS predstavovalo 2 135,00 €. To znamená, že jestujúci bohatý 
mobiliár len presunieme do nového priestoru. 
 
 Druhý cieľ nášho zámeru úzko súvisí s tým prvým. Už niekoľko desaťročí je kino Baník 
Prievidza jednoznačnou súčasťou kultúrno-spoločenského diania a života obyvateľov nášho 
mesta. Žiaľ, doba ozajstného poproku a modernizácie v mnohých smeroch a odvetviach sa 
podpísala nielen na jeho funkčnosti, ale predovšetkým na zlom technickom stave. A aj  z toho 
dôvodu by sme práve  centralizáciou pobočiek  knižníc do vlastného priestoru  zrealizovali 
zaujímavú obnovu a zhodnotili starší objekt, ktorý  naďalej zostane zachovaný ako významný 
kultúrny stánok, keďže vždy patril k tradičným kultúrnym inštitúciam v Prievidzi. 
 
 
 

4. ZÁKLADNÉ KNIŽNIČNÉ UKAZOVATELE  
 
 
4.1     Tabuľka č. 1   Činnosť Mestskej knižnice M. Mišíka  (rok 2019 - 2020) 

 
 
 

Pobočka 

Počet návštevníkov Počet čitateľov

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Dom kultúry 7079 6897 1690 1719 4094 3833 666 546 34 / 750 úč. 28 / 610 úč.

Sever 9988 7054 2149 1614 4229 2841 501 464 30 / 704 úč. 22 / 437 úč.

Zapotôčky 3970 3381 7463 6287 852 789 171 / 3401 úč. 91 / 1823 úč.

spolu 36489 31322 7809 6714 15786 12961 2019 1799

Činnosť Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka
 za roky 2019, 2020

Počet výpožičiek
- knihy 

Počet výpožičiek 
- periodiká 

Uskutočnené 
podujatia 

19 422 17 371

235 podujatí/
4855 účastn.

141 podujatí/
2870 účastn.



 V súčasnej dobe knižnice pracujú v maximálne konkurenčnom prostredí, ktoré vyplýva                 
z modernej, a žiaľ aj konzumnej doby a je  možné, že presťahovaním knižnice zo sídliska 
Zapotôčky a Kopanice na sídlisko Píly zaznamenáme menší útlm v počte návštevníkov. 
  Z metodickej praxe však môžeme povedať, že najväčšou hybnou silou a zárukou 
kvalitných služieb knižníc je múdry a rozhľadený knihovník. V knižnici totiž ide aj o osobný kontakt 
– mnohí sa tu roky poznajú, prídu a chcú svojho knihovníka, lebo vedia, že im dokáže dobre 
poradiť a dať pocit, že sú u nás vítaní, a tak pevne veríme, že vďaka skvelému prístupu našich 
zanietených, kreatívnych a obetavých knihovníčok  núdzu o čitateľov nepocítime, naopak budeme 
zaznamenávať len stúpajúcu tendenciu. 
 
 
4.2 Tabuľka č. 2  Prevádzkové náklady ( rok 2019 - 2020 ) 
   (nájom, elektr. energia, teplo, teplá voda, vodné a stočné, upratovanie) 
 

 

 
 
4.3 Tabuľka č. 3  Doplňovanie knižničného fondu ( rok 2019 - 2020 ) 
   (náklady – predplatné časopisy a nákup kníh – akvizícia knižného fondu) 
  
 

 
  Keďže kvalita  knižničného fondu závisí v prvom rade od jeho doplňovania, niet sa čo 
čudovať, že táto oblasť trápi väčšinu knižníc. Sústredením troch pobočiek do jednej centrálnej, 
nebude už potrebné kupovať knihy  a časopisy duplicitne pre každú pobočku osobitne, ale 
môžeme si dovoliť kúpiť oveľa viac titulov rôznych žánroch. 
 
 Mnohí cítime, že v dnešnom svete nie je vždy jednoduché dokázať, akým dôležitým 
ohniskom v poskytovaní informácií a vo vzdelávaní obyvateľstva sú práve verejné knižnice. Často 
pred nimi dostávajú  prednosť zariadenia komerčného charakteru.  
 
 Veríme, že centralizáciou  našich pobočiek a ich modernizáciou v staro-nových priestoroch 
kina Baník získa Mestská knižnica M. Mišíka atraktívny a svieži vzhľad, ktorý osloví malých aj 
veľkých. A práve to je náš zámer, mať v meste modernú a dobre vybavenú knižnicu, ktorá drží krok 
s aktuálnymi potrebami, a v ktorej čitatelia nájdu to, čo hľadajú. 
 

Pobočky: 2019 2020

Knižnica Sever

Knižnica Dom kultúry 0,00 0,00

Knižnica Zapotôčky

Spolu

4 167,06 4 287,81

1 515,29 1 756,00

5 682,35 6 043,81

Pobočky:

ks suma ks suma

Knižnica Sever 542,91 589,52 66 529,85 60 589,93

Knižnica Dom kultúry 466,11 708,25 72 527,42 66 583,50

Knižnica Zapotôčky 488,43 536,95 67 527,33 64 584,71

Spolu 1497,45 1834,72 205 190

2019 
Predplatné 
časopisy

2020 
Predplatné 
časopisy

2019          
Nákup kníh

2020            
Nákup kníh

1 584,60 1 758,14



 

 

5. ZÁMER  A DRAMATURGIA  ČINNOSTI  V  MEŠTIANSKOM  DOME  
 
 
            Galéria Imricha Vysočana bude umiestnená do Meštianskeho domu ako stála expozícia 
prievidzských výtvarníkov. Príležitostné výstavy iných autorov budú sučasťou koncepcie činnosti 
občianskeho združenia Cult Creative. 
 
 Hlavným zámerom činnosti v Meštianskom dome je priniesť prievidzským divákom 
alternatívu v zmysle menšinových žánrov z nekomerčnej kultúry. 
 Naším cieľom je naplniť program Meštianskeho domu v dvoch líniách, a to pravidelné 
aktivity s frekvenciou opakovania sa raz za jeden alebo dva mesiace a v  druhom rade aktivity 
neopakovateľné, ako koncerty, divadlá, vzdelávacie aktivity, diskusie a pod. 
 Tvorcovia dramaturgie o.z. Cult Creative v spolupráci s KaSS navrhujú v predbežnom pláne 
dramaturgie : 
 
Pravidelné aktivity: 

- Hodiny jogy zamerané na rozvoj kreativity; vhodné pre umelcov, záujemcov o umenie, či iné 
tvorivé povolania, 

- Workshopy PRE DETI – umelecké workshopy z rôznych oblastí umenia na rozvoj tvorivosti 
malých umelcov, 

- Výtvarné workshopy pre dospelých, 

- Storytellingom bližšie k literatúre – pravidelné predstavenia v žánri storytellingu PRE DETI aj 
dospelých z vybraných diel slovenskej a svetovej literatúry, 

- Stretnutia literárnych klubov + verejné čítania lokálnych umelcov, 

- Ateliéry tvorivého písania – próza, poézia, dráma + tvorba PRE DETI (každy ateliér by viedol 
erudovaný odborník z praxe). 

 
Jednorazové aktivity (výber): 
 

2 koncerty z oblasti džezu a menšinových žánrov: 

- Basie Frank Band, Krstin Lash & Jacob Grey, 

- Pocta Ondrejovi Čiliakovi: Oslava 70. narodenín (čítanie z diela, pripomenutie života autora a 
diskusia), 

- Herecký workshop 1 everydayACTOR), 

-  Kristíny Bukovčákovej + vernisáž, 

- Koncert Nany Hudák & SHZ, 

- Výstava akademického maliara Juraja Oravca + vernisáž, 

- Filmový večer s Jánom Roháčom, ktorý by tento rok oslávil 90. rokov, 

- Divadelné predstavenie (hosťovanie pravdepodobne Divadlo STOKA / DPM), 

- Večer poézie (lit. klub POET Prievidza), 

- Prievidzský literárny veľtrh, 

- Koncert Martin Geišberg, 

-  happening pri príležitosti Dňa Zeme, 

- Fotografický workshop, 

- Letné kino – premietanie filmov Štefana Uhera. 

 



 

       
 
   KaSS sa v rámci výzvy FPÚ pokúsi získať finančné prostriedky na vybavenie 
galérie a dobudovanie knižnice. 
 
 
 
 
 
 
V Prievidzi, dňa 08. 06. 2021       
          
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Dana Horná 
           riaditeľka KaSS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


