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I. Hlavné úlohy 
 

1. Ciele 

 
Knižnica Jána Kollára (ďalej len knižnica) aj v roku 2014 v plnom rozsahu zabezpečovala 

základné a špecializované knižnično- informačné služby. Prioritnou úlohou knižnice  bolo 
prostredníctvom aktivít  posilňovať svoje postavenie v kultúrno-vzdelávacích zámeroch 
BBSK. 

Aplikovala opatrenia vyplývajúce z Koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva 
Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2010-2015 – časť 4.3 Regionálne knižnice 
v pôsobnosti BBSK a Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva 2010-2015.  

Jedným z dôležitých cieľov bolo kvalitne uspokojovať kultúrne, informačné, vzdelávacie 
potreby používateľov, podporovať ich celoživotné vzdelávanie a duševný rozvoj.  

KJK vychádzala z Plánu činnosti na rok 2014 a Metodického pokynu MK SR č.MK-
1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice. 
KJK realizovala vzdelávacie a aktivizačné programy s cieľom ďalšej propagácie knižnice, ako 

aj získavania používateľov a návštevníkov. Plnila ich požiadavky nákupom žiadanej 
a aktuálnej literatúry, tiež realizáciou kolektívnych podujatí. 

V rámci metodickej pôsobnosti  plnila a plní funkciu  poradenskú a koordinačnú pre 57 
mestských a obecných knižníc regiónu , konkrétne okresov Banská Štiavnica, Žarnovica,  
Žiar nad Hronom a zároveň bola aj mestskou knižnicou pre mesto Kremnica a spádovú 

oblasť. Priebežne plnila úlohy, ktoré vyplynuli z požiadaviek zriaďovateľa, MK SR, vyšších 
metodických centier a vlastných potrieb. 

Jej cieľom bolo a je udržať sa na pozícii spoľahlivo fungujúcej inštitúcie. Využívať všetky 
dostupné moderné metódy a formy práce, so zámerom uspokojovať kultúrne, informačné  
a vzdelávacie potreby používateľov. 

 
 

Konkrétne ciele 

       

medzi priority v roku 2014 patrili : 
 nákup novej a aktuálnej literatúry  podľa potrieb používateľov 

 prístup k vlastnému fondu cez on-line katalógy umiestnené na web stránke 

knižnice bez obmedzenia, a to on-line katalógy Clavius  a Carmen 

 zviditeľnenie a zvýšenie návštevnosti knižnice kvalitným vybavovaním  

požiadaviek používateľov na knižnično- informačné služby, realizáciou 
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kultúrno-spoločenských aktivít, výstavkami, nástenkami, letákmi, edičnou 

činnosťou. Ďalej prostredníctvom miestnej a regionálnej tlače a aktuálnej 

prezentácie na vlastnom webovom sídle a vytvorenia profilu KJK na sociálnej 

sieti facebook 

 v roku 2014 (október) KJK začala s projektom „Kniha bus“, ktorého cieľom 

je zabezpečiť dostupnosť literatúry pre starších, či imobilných používateľov. 

Jedenkrát mesačne sme podľa požiadaviek rozvážali do domácnosti knihy pre 

čitateľov, ktorí nie sú schopní prísť si po ne do knižnice 

 

 plnenie zriaďovateľom určených   merateľných  číselných ukazovateľov:  

Ukazovateľ Plán 2014  Skutočnosť 2014 Plnenie v % 

Počet získaných 
knižničných 
jednotiek za rok 

600  1011 168,5 

Počet výpožičiek 
za rok 
 

130 000  134 578 103,52 

Počet 
registrovaných 
používateľov 
knižnice 

1950  1998 102,46 

Počet 
registrovaných 
návštevníkov 
knižnice 

26 000  34 625 133,17 

 

 

 získavanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov 

       

      KJK v roku 2014 predložila 7 projektov so 100% úspešnosťou v sume 6 368- € 
       DS MK SR – 3 projekty (všetky úspešné), Mesto Kremnica 4 projekty (všetky úspešné) 

 
1. DS MK SR  - finančná dotácia spolu 5326,- € 

2. v rámci kofinancovania zriaďovateľ podporil projekt DS MK SR v sume 200,- € 

3. z dotácií Mesta Kremnica 1042,- € na nákup knižného fondu, medzinárodné celonočné 

podujatie Noc s Andersenom, príspevok na nákup notebooku pre potreby verejného 

internetu, príspevok na zakúpenie pomôcok a spotrebného materiálu na realizáciu 

letného projektu – Kreatívna knižnica 

 v rámci metodickej a koordinačnej činnosti v obecných knižniciach regiónu sa 

knižnica zamerala na ústredný nákup knižného fondu, metodicko-inštruktážne 

návštevy a konzultácie, revízie, knižné evidencie, zistenia možností 
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automatizácie knižnično- informačných procesov, prípravu a spracovanie 

projektov.  

 príprava vnútorných smerníc podľa pokynov zriaďovateľa 

 realizácia kultúrno-spoločenských podujatí 

 

Týždeň slovenských knižníc - 15. ročník (31. 3. 2014 - 4. 4. 2014) 
 
Okrem Dňa otvorených dverí, ktorého cieľom bolo priblížiť verejnosti 

knižnicu a nahliadnuť do jej zákutí, zviditeľňovala KJK svoje služby: 
interaktívnym čítaním, zážitkovým čítaním, v rámci knihovnícko - 

informatických hodín spojených s exkurziou po priestoroch knižnice, 
pracovníci knižnice prezentovali jej služby a predstavili knižničný fond 
návštevníkom podujatí, s cieľom udržať počet registrovaných používateľov 

a návštevníkov knižnice. 
V rámci TSK uskutočnila zaujímavé podujatia: 

 
 Prezentácia tvorby Kristíny Falťanovej spojená s autogramiádou a predajom 

kníh 

Mladá autorka pochádzajúca zo Žiaru nad Hronom, ktorej vyšiel román 
Modlitba za hriech. Stretnutie bolo veľmi príjemné  

 

            
 

 Noc s Andersenom (4. 4. 2014) – medzinárodné podujatie, ktoré sa každoročne 

teší veľkej obľube. Možnosť stráviť noc plnú zaujímavých aktivít a programov 
mali deti aj v roku 2014. Našim poslaním bolo u detí vyvolať nielen 

zvedavosť, čo všetko knižnica ukrýva, ale aj ukázať deťom, že čítanie je veľká 
zábava. Prostredníctvom hlasného a interaktívneho čítania, formou rôznych 
činností a hier, ktoré nadväzujú na prečítaný text, mali možnosť sa aktívne 

zapojiť.  

                        
 

 
Ďalšie aktivity: 

 

 Envirofilm 2014 – KJK zostala verná tradícii a verejnosť, najmä deti, mládež 

a seniori, mali možnosť zoznámiť sa s prácou sokoliarov a spoznať ich 
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operených zverencov. Súčasťou aktivity bolo premietanie filmov 

s environmentálnou tematikou, ktorá opäť zaujala pozornosť návštevníkov 

 za významné z hľadiska realizácie kultúrno-spoločenských aktivít, KJK 

považuje predovšetkým cyklus knihovnícko- informatickej výchovy pre deti, 

stredoškolskú mládež, učňovskú mládež, vrátane mládeže so sluchovým 

postihnutím a špeciálne základné školy. Podujatie je spojené s prezentáciou 

knižnice,  jej služieb a prehliadkou výpožičných priestorov  

 Kremnicu navštívil aj spisovateľ Roman Brat, ktorý sa momentálne venuje 

najmä detskej tvorbe a pre veľký záujem sme usporiadali besedu spojenú 

s autogramiádou a predajom kníh v Mestskom kultúrnom stredisku, nakoľko 

priestory našej knižnice nepostačovali pre také množstvo detí. Účasť bola             

vysoká a zaujímavé rozprávanie Romana Brata si počas dvoch stretnutí 

vypočulo spolu 320 detí. 

                        

 

 Les ukrytý v knihe – celoslovenský projekt – knižnicu navštívilo 16 lesných 

pedagógov, ktorí deťom priblížili prírodu prostredníctvom rôznych aktivít, 

encyklopédií, tvorivých činností, kvízov a  ukážok priamo z prírody 

                                                

 Zuzka Šulajová – beseda s mladou autorkou dievčenských románov, ktorá  

pútavo rozprávala o svojom živote, o zážitkoch z Austrálie, kde bola na 

študijnom pobyte,  o tom, kedy a ako sa jej najlepšie píše a dievčatá najviac 

potešilo, že vyšiel ďalší diel série Džínsový denník 

 

 Aj tak budem knihovníkom – už po tretíkrát mali žiaci možnosť vyskúšať si 

prácu knihovníka. Robili všetko to, čo knihovníci. Naučili sa pracovať  

v knižničnom programe Clavius, baliť knihy baliacou technikou, správne 

zaraďovať knihy do políc a aj to, ako sa v online katalógu vyhľadávajú knihy. 

Tiež mali možnosť navštíviť útvar získavania, spracovania a ochrany 

knižničného fondu, kde sa dozvedeli akým procesom musí kniha prejsť, kým 

sa dostane  

k čitateľovi 
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 Žijú medzi nami – Knižnica pravidelne pripravuje stretnutia s autormi  

z Autorského klubu v Banskej Štiavnici, ktorí prezentujú svoju tvorbu. 

Postupne sa nám predstavili: Nadežda Kvaková, ktorá sa venuje poézii, píše 

epigramy  

a poviedky. V rokoch 1998 a 2005 vydala zbierku básní Pre teba, zbierku 

Epigramy a poviedky pod názvom Stonožka. Katarína Kissová sa zameriava na 

poéziu, ktorej sa venuje od detstva, ale píše aj poviedky, fejtóny a články.  

Zdenka Turáneková vydala malé zbierky poézie spolu s J. Bernardom 

 

 Danuša Dragulová Faktorová – milým zážitkom pre deti bolo určite 

stretnutie so spisovateľkou, vydavateľkou, riaditeľkou vydavateľstva Daxe 

Danušou Dragulovou Faktorovou, ktorá deťom predstavila svoju bohatú tvorbu 

a obdarovala ich časopismi z vydavateľstva Daxe 

 

 Spoločné čítanie – KJK sa zapojila aj do celoslovenského projektu „Spoločné 

čítanie“ a jeho cieľom bolo dosiahnuť rekord v spoločnom čítaní knihy Tri 

myšky mytrišky a zapísanie do Knihy rekordov. Podľa výsledkov knihu naraz 

v tom istom čase čítalo 3546 osôb a v našej knižnici to bolo 15 detí 

 v  rámci zvyšovania návštevnosti aktivít a podujatí, knižnica informovala 

verejnosť v dostatočnom časovom predstihu o pripravovaných akciách tak  

v miestnej, ako i v regionálnej tlači, v mestskom rozhlase, formou násteniek, 

umiestnených v priestoroch knižnice, na informačných letákoch v  budove, vo 

vývesných skrinkách v meste, na InfoLibe /celoslovenský knihovnícky portál/ 

a na vlastnej webovej stránke  

 
 Celkom bolo realizovaných 211 kolektívnych podujatí , z toho pre deti 162 podujatí. 

Podujatia navštívilo 3 691  návštevníkov. 

 

 
 2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie 

a/ riadenie organizácie zo strany riaditeľa 

 celoknižničné a operatívne  porady (6) riešili otázky plnenia plánovaných 

ukazovateľov, zaoberali sa prijatými legislatívnymi opatreniami, úlohami, ktoré 

vyplynuli zo strany zriaďovateľa, vyšších metodických pracovísk a ďalšie interné  

úlohy a  problémy  

http://www.kjkk.sk/gallery/-4042/#imgh
http://www.kjkk.sk/gallery/-4043/#imgh
http://www.kjkk.sk/gallery/-4044/#imgh
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 pracovníci organizácie boli iniciovaní k skvalitňovaniu činnosti smerom 

k používateľom, vyžadoval sa od nich samostatný a tvorivý prístup, koncepčnosť 

a zodpovednosť za splnenie zverených úloh 

 

 vedenie organizácie koordinovalo  spoluprácu oddelení  pri doplňovaní knižničného 

fondu, využívaní knižnično-informačných automatizovaných  postupov v 

integrovanom knižnično- informačnom systéme Clavius, ďalej pri realizácii podujatí, 

analýz a metodickej pomoci ostatným knižniciam 

 
 naďalej sa prijímali a realizovali racionalizačné opatrenia v zmysle pokynov 

zriaďovateľa so zameraním na úsporné opatrenia a efektívne vynakladanie finančných 

prostriedkov  

 
 plnenie úloh, vyplývajúcich z predpisov o  bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci 

a predpisov požiarnej ochrany, sa  zabezpečovalo dodávateľským spôsobom 

 
 plnenie úloh  na úseku civilnej ochrany bolo v súlade s pokynmi zriaďovateľa 

a plánom činnosti organizácie 

 plnenie úloh vyplývajúcich zo Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zo 

dňa 1. 7. 2013 

 

 

 

 Zmluvy podpísané v roku 2014: 

 
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu č.: MK-34/2014/R 

Darca: SNK 
Predmet zmluvy: prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe darcu – počítačové zariadenia 

 
Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby a ochrany pred požiarmi z 1. 6. 
2014 

s poskytovateľom Milan Benča – BENSOL 
 

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov – Daniela Bednářová – prenájom garáže 
pre služobné vozidlo 
 

Zmluva o zabezpečovaní správy webovej stránky (www.kjkk.sk) Knižnice Jána Kollára 
s poskytovateľom  Infosystémy s.r.o. Kremnica 

 
Zmluva o poskytovaní servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike 
s poskytovateľom Infosystémy s.r.o. Kremnica 

 
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby z 31. 10. 2014 s poskytovateľom Milan 

Benča – BENSOL 

http://www.kjkk.sk/
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Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Kremnica č. EO 3/2014, č. EO 6/2014, č. EO 
21/2014, č. EO 26/2014 

 
Zmluva o podmienkach použitia a vyúčtovania dotácie z dotačného systému Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky na projekt č. MK-2983/2014/2.1 a č. MK-2975/2014/2.5  

 
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MK SR č. MK-

BC/2014/8.2 – Kultúrne poukazy 
 

 knižnica vykonala riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov za bežný rok 

v stanovených termínoch 

 
 riaditeľ organizácie  vydal:   

 1 príkaz 
 

b/ organizačná štruktúra 

Dodatok č. l k Organizačnému poriadku Knižnice Jána Kollára v súvislosti so zmenou 

organizačnej schémy 
 

c/ vnútorné smernice zmenené, upravené, v priebehu roka vydané nové 

počas roka bolo vypracovaných, alebo aktualizovaných 13 interných smerníc a vypracovaný 
nový organizačný poriadok schválený predsedom BBSK 

 
  Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov 
  Zásady používania služobného motorového vozidla 

  Interná smernica k zabezpečeniu procesu VO zákaziek, tovarov a služieb – účinnosť 
nového   zákona 34/2014 

  Interná smernica – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach KJK 
  Tvorba a použitie sociálneho fondu v KJK 
  Interná smernica – Proces VO zákaziek, služieb v KJK jún 2014 

  Organizačný poriadok 
  Interná smernica – Proces VO zákaziek a služieb v KJK september 2014 

  Interná smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v KJK 
  Interná smernica – stravné lístky od 1. 11. 2014 – hodnota  3,20 
  Interná smernica – obeh účtovných dokladov 

  Interná smernica – cestovné náhrady 
  Interná smernica – vedenie pokladne 

  Interná smernica  na zabezpečenie vykonania finančnej kontroly KJK 
 
 

  d/ knižnica bola kolektívnym členom odborných združení: 

 Spolok slovenských knihovníkov 

 Slovenská asociácia knižníc 

 
     e/ Knižničné služby: 
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         verejnosti prístupné 38 hodín týždenne  

 
 

3. Personálne zabezpečenie  

 

Priemerný evidenčný 
počet (prepočítaný) 

Priemerná mzda v EUR Priemerná veková 
hranica 

12,2 579,82 49 
 

Týždenný pracovný čas zamestnancov bol 37 a 1/2 hod. 
Dovolenka: 12 pracovníkov     6 týždňov 
                      1 pracovník         5 týždňov 

 
a) Úsek ekonomických a technicko-hospodárskych činností 

  

  počet zamestnancov k 31. 12. 2014 

 fyzické osoby             3 

 prepočítaný stav 2,5 

Útvar ekonomicko-technických činností – oddelenie ekonomické: 
 zabezpečovalo komplexne štatistiku, účtovníctvo, rozpočtovú činnosť, financovanie, mzdové 
účtovníctvo. Aplikovalo prijaté opatrenia a zmeny do praxe, vrátane úpravy ekonomických 

softvérov ( účtovná agenda aj účtovné uzávierky – elektronický program iSPIN, mzdová 
agenda - elektronický program Humanet, FABASOFT) 

                                                                - oddelenie technické: 
  vedenie a údržbu služobného motorového vozidla  
  upratovanie 

  ochrana a údržba knižničného fondu 
 

a) úseky odborných činností 

 útvar riaditeľa 

 útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov 

 útvar knižnično- informačných služieb 

 
o  počet zamestnancov k 31. 12. 2014 

 Prepočítaný stav      10 

 fyzické osoby       10 

z toho: 
 riaditeľ /VŠ/        1 

 vysokoškolské odborné vzdelanie     1 

 stredoškolské odborné vzdelanie     3 
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 iné stredoškolské vzdelanie 

 so zákl. knihovníckym vzdelaním /rekvalif.  kurz/    5 

 

      V priebehu roka prišli 2 zamestnanci : Mgr. Peter Lysek  (1. 5. 2014)   
                                         Ľudmila Fronková  (1. 10. 2014)  

        
odišli 4 zamestnanci: Mgr. Roman Matejka (28. 2. 2014) 
   Ing.  Milota Torňošová  (30. 4. 2014)   

                                    Ľudmila Janečková (31.12.2014) 
                                    Anna Sekerešová (31.12.2014)                                   

  
Vyťaženosť zamestnancov dokumentujú dosiahnuté výsledky v činnosti organizácie tak,  ako 
sú uvedené v prílohe č. 1. 

 
 

 
 
 

 
 

b) účasť na školeniach, odborných a vzdelávacích podujatiach 

 

Spolu 16 

Z toho:  

ekonomické 3 

ostatné 13 

 

c) zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 

 pracovníci sa zúčastňovali  jednodňových a niekoľkodenných školení 

a seminárov, organizovaných vyššími metodickými pracoviskami 

a zriaďovateľom, orientovaných  na zvyšovanie odborných znalostí 

 v súvislosti so Zákonom č.42/1994 Z. z. – o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení zákona 395/2011 absolvovala poverená pracovníčka odbornú 

prípravu na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany 

obyvateľstva a získala Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vypracovanie 

a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do 

starostlivosti a na vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany – 29. 5. 

2014 

 

4.Technické zabezpečenie úloh 

 
a) stručné zhodnotenie stavebno-technického stavu budov: 
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- KJK sídli od roku 1985 v budove v centre mesta, ktorá je majetkom Mesta Kremnica. 

Je bezplatným nájomcom 

- v priestoroch knižnice sa neuskutočnili zo strany organizácie žiadne opravy  

 
b) stručné zhodnotenie technického vybavenia organizácie 

 

o KJK získala z Dotačného systému Ministerstva kultúry 2014 finančnú dotáciu vo výške 

1520,- € na zakúpenie 3 ks výkonných PC zostáv a 2 ks snímačov čiarových kódov. 
Počítačové zostavy boli inštalované na obslužné pracoviská knižnice, určených na 
realizáciu knižnično- informačných služieb 

o z financií získaných z dotácie Mesta Kremnica bol zakúpený notebook Lenovo pre 
potreby používateľov verejného internetu 

o zo sponzorského daru bol zakúpený notebook Lenovo taktiež pre potreby používateľov 
verejného internetu 

o na základe darovacej zmluvy o prevode majetku štátu č.: MK-34/2014/R v rámci 

projektu „Informatizácia knižníc“ bol do správy knižnice prevedený prebytočný 

hnuteľný majetok štátu – 8 ks SUN RAYov (klientov), 8 ks monitorov, laserová  

tlačiareň prepojená na uvedené počítačové zariadenia, server KDD TAPX 

 

c) úlohy na úseku bezpečnosti práce 

 

 previerka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 23.6.2014  

  školenie BOZP novoprijatých pracovníkov (1. 5. 2014 – Mgr. Lysek, 1. 10.  
 Ľ. Fronková) 

  príprava zamestnancov zameraná na plnenie úloh na úseku CO – prednáška 26.6.2014 

  vykonané CO cvičenie podľa plánu – evakuácia zamestnancov  26.6.23014 

  príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc – poskytnutie prvej 
pomoci pri jednotlivých druhoch živelných pohrôm spojená s praktickou ukážkou – 4. 

9. 2014  – lektorka SČK Mgr. Erika Gromová 

  prednáška na tému kolektívna ochrana pred možnými následkami chemického 

terorizmu a bioterorizmu – 4. 9. 2014 
  
 

5. Vnútorná kontrola    

 

    Vnútornú kontrolnú činnosť organizácia realizovala v súlade s ustanoveniami zákona 
NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na 
základe vnútornej smernice na vykonávanie finančnej kontroly. Vnútornou kontrolou boli 

poverení zamestnanci organizácie: Alexandra Marková – ekonomická kontrola 
             Mgr. Roman Matejka – všeobecná kontrola       

    
Interná kontrola ekonomická zameraná na: 

 kontrolu dodržiavania pokladničnej hotovosti a cenín hlavnej pokladne (apríl, jún, 

október, december) 
 kontrolu dodržiavania stanoveného limitu pokladničnej hotovosti hlavnej pokladne 

a dielčích pokladní (apríl, júl, september, december) 
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 kontrolu správnosti odvádzania tržieb od používateľov (máj, september) 

 kontrolu dodržiavania internej smernice o autoprevádzke (júl) 
 kontrolu dodržiavania „Zásad hospodárenia s majetkom BBSK“ (výsledky 

inventarizácie majetku za rok 2013, kontrola príslušných dokladov a príloh, škodová, 
vyraďovacia a likvidačná komisia) (marec) 

 kontrolu dodržiavania Internej smernice k zabezpečeniu procesu verejného 

obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác 
a zákaziek na poskytnutie služieb v Knižnici Jána Kollára, Kremnica (apríl, december) 

 kontrolu dodržiavania internej smernice o vedení pokladnice (júl) 
 kontrolu plnenia príkazov vydaných riaditeľom organizácie (júl) 
 kontrolu dodržiavania zásad činnosti registratúrneho strediska organizácie (september) 

 kontrolu dodržiavania „Zásad pre vykonanie hospodárskych dispozícií pri hospodárení 
s majetkom organizácie a obehu účtovných dokladov v Knižnici Jána Kollára, 

Kremnica (november) 
 kontrolu dodržiavania internej smernice o pečiatkach z 1. 9. 2011 (november) 

 

Funkčná kontrola: 

 

 priebežná kontrola plnenia úloh a hlavných ukazovateľov činnosti stanovených 
v ročnom pláne činnosti a ďalšími operatívnymi plánmi na pracovných poradách 
organizácie 

 kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z Registratúrneho poriadku a Registratúrneho 
plánu KJK – výsledky činnosti za rok 2013 (jún) 

 kontrola plnenia opatrení vychádzajúcich zo zákona č.122/2013 Z.Z. o slobodnom 
prístupe k informáciám, v podmienkach vlastnej organizácie (znenie zákona o ochrane 
osobných údajov č.122/2013 Z.z. po novele z 3. 4. 2014, účinnosť od 15. 4. 2014 

(september) 
 kontrola plnenia príkazov vydaných riaditeľom organizácie (priebežne) 

 
 
všeobecná : 

 kontrola dodržiavania a využívania fondu pracovnej doby, príchodu na pracovisko 

a odchodu z pracoviska, dodržiavania doby prestávky na jedlo, ochrana 

a zabezpečovanie priestorov a majetku pred vykradnutím alebo poškodením, 

dodržiavanie zásad protipožiarnej ochrany a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci (priebežne – počas celého roka) 

Externá kontrola zameraná na: 

 verejnú previerku BOZP a PO v rámci zabezpečovania úloh BOZP a PO a kontrolu 

dokumentácie – zistené nedostatky boli priebežne odstránené 

 

6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného kontrolóra  

    BBSK 

 

V roku 2014 neboli Útvarom hlavného kontrolóra BBSK v Knižnici Jána Kollára vykonané 

žiadne finančné kontroly ani následné finančné kontroly 

Vyraďovacia a likvidačná komisia zasadala v roku 2014 trikrát v zmysle internej smernice 
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II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU    

Knižničný fond predstavoval  59 472  knižničných jednotiek – knihy,  

periodiká, hudobniny, mapy, CD, DVD nosiče. V sledovanom období bol doplnený  celkom 

o 1011 knižničných jednotiek  - plnenie na 168,5% 

 

Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia: 
 

  kúpou  - 884 knižničných jednotiek 
  darom  - 120 knižničných jednotiek 

  náhradou za stratený dokument – 7 knižničných jednotiek 
 
Finančné prostriedky na nákup knižného fondu za rok 2014: 

 

UKAZOVATEĽ V EUR POČET KN. J. 

 príspevok z Dotačného systému MK SR 3800  494 

 príspevok BBSK 3500 340 

 príspevok mesta  300 49 

 vlastné zdroje knižnice          5,86 1 

 iné   

Spolu:  7605,86 884 

 
Úbytky v roku 2014 predstavovali 742 zväzkov – vyradenie sa uskutočnilo z dôvodu 

zastarania obsahu, opotrebovania a straty (straty boli nahrádzané v zmysle platného 
knižničného poriadku) 

 
Do KJK dochádzalo 35 titulov periodík v počte 36 exemplárov. Fond periodík obohatili aj 
tituly, ktoré knižnici darovali jej používatelia (Nový čas pre ženy, Báječná žena, Elle, Ema). 

Ide o periodiká, ktoré knižnica neodoberá. 
 

V rámci projektu Jednu knihu ročne (knižnici), do ktorého sme sa v roku 2014 zapojili, 
knižnica získala od darcov 18 nových kníh. 
 

Nákup knižničného fondu organizácia realizovala prostredníctvom kníhkupectiev 
a distribučných agentúr, ktoré poskytovali najvýhodnejšie ceny. 

 
Ochranu knižničného fondu KJK zabezpečovala na základe internej smernice o spôsobe 
vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach, ktorá je 

spracovaná v súlade s Vyhláškou MK SR č.421/2003 Z.z.  
Ochranu knižničného fondu knižnica naďalej zaisťovala pravidelným písomným upomínaním 

používateľov opravami kníh, balením do  kvalitnej fólie  z firmy CEIBA, s.r.o. a vlepovaním 
ochranných štítkov do kníh. 
K čiastočnej ochrane knižničného fondu prispieva aj poplachový systém na hlásenie narušenia 

objektu, ktorý je prepojený na Mestskú políciu.  
Zabezpečenie elektronickou formou ochrany je v oddelení literatúry pre deti a v oddelení 

literatúry pre dospelých. 
K ďalšiemu zabezpečeniu knižničného fondu proti krádeži slúžia  uzamykateľné skrinky, na 
odkladanie osobných vecí používateľov. 
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III. VÝPOŽIČKY KNIŽNIČNÝCH  JEDNOTIEK, REGISTROVANÍ 

POUŽÍVATELIA 

 
V roku 2014 bolo realizovaných 134 578 výpožičiek. Plánovaný ukazovateľ bol splnený na 

103,52 %. No v porovnaní s rokom 2013 klesol počet výpožičiek o 25 804 čo predstavuje 
pokles o 16,089 %. 

 
Z toho: 

 absenčné výpožičky:  114 617 (85,17%) 

 prezenčné výpožičky:   19 961 (14,83%) 

spolu:                                       134 578 

 

Tematické zloženie : 

 odborná literatúra pre dospelých   14,07% 

 krásna literatúra pre dospelých                 34,39% 
 literatúra pre deti                               25,92% 

 špeciálne dokumenty                                             0,82% 
Z celkového počtu výpožičiek periodiká  

                                               24,80% 
 

 

V rámci medziknižničnej výpožičnej služby KJK evidovala a vybavila 27 požiadaviek iným 
knižniciam. Používatelia KJK mali 80 požiadaviek na dokumenty z iných knižníc. 

MVS objednávky KJK vybavovala elektronicky. 
V rámci reprografických služieb pre používateľov, vyhotovovala kópie /čiernobiele/ len 
z knižničných fondov – v počte 1356 kópií. 

 
Rezervácie dokumentov sa realizovali formou zasielania oznámení o rezervácii  

používateľom, a to poštou, telefonicky, mailom. Používatelia naďalej využívali službu 
rezervovania cez e-mail a takouto formou žiadali aj o predĺženie výpožičiek po uplynutí 
výpožičnej doby.   

V roku 2014 knižnica evidovala 1998 aktívnych používateľov, čo je oproti skutočnosti roku 
2013 nárast o 235, t.j.13,33%. Dospelí používatelia – 1251, teda viac o 84 používateľov  

oproti roku 2013. U používateľov z radov detí došlo taktiež k nárastu oproti skutočnosti roku 
2013 o 151 detí a spolu sa ich zaregistrovalo 747.  A to aj vďaka dobrej spolupráci 
s inštitúciami a organizáciami v meste a spádovej oblasti, v rámci kultúrno-spoločenských 

podujatí a individuálnemu prístupu.  
KJK navštívilo počas roka 34731 návštevníkov za účelom knižnično- informačných služieb, 

čo predstavovalo plnenie plánovaného ukazovateľa na 133,58 %. 
Z  toho navštívilo knižnicu 3691 návštevníkov v rámci kultúrno-spoločenských aktivít.  
Na úhradu registračného poplatku formou kultúrnych poukazov bolo použitých celkom 6 ks 

v sume 6,- €. 
 

Príjmy z knižničnej činnosti predstavovali v roku 2014 – 2994,62 €, z toho poplatky za 

registráciu 1005,- €, upomienky 397,20 €, MVS 79,36 €, rešerše 68,10, tlač z PC 10,25 €, 
kopírovanie 10,70 €, manipulačný poplatok 22,10 €, poplatky za rezerváciu dokumentu 42,50 

€, strata dokumentu 36,53 €, strata preukazu 16,- € 
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IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ 

 

Oddelenie bibliografie a informácií spracovávalo regionálne dokumenty, budovalo 
a sprístupňovalo on-line regionálnu článkovú databázu okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica 

a Banská Štiavnica. 
Články vybrané z celoslovenských periodík, zamerané na územie okresov Banská 

Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, archivujeme formou ich xerokópií v klasických 
doskách. V týchto uchovávame aj regionálne periodiká. Všetky sú k dispozícii v Oddelení 
literatúry pre dospelých. 

Vypracovaných bolo 22 rešerší podľa požiadaviek používateľov, ktoré obsahovali 1687 
záznamov. Ako zdroj pre rešerše slúžili on-line katalógy Slovenskej knižnice, Slovenskej 

národnej knižnice, Centra vedecko-technických informácii, Slovenskej lekárskej knižnice, 
Slovenskej pedagogickej knižnice, Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, knižnice Univerzity Mateja Bela - Súborný katalóg UK UMB, Vysokej školy 

ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Univerzitnej knižnice Trnavskej 
univerzity, Štátnej vedeckej knižnice Banská Bystrica, Slovenskej lesníckej a drevárskej 

knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene, Souborního katalogu České republiky, 
Souborního katalogu naučné literatury - katalog Clavius, Národní lékařské knihovny v Prahe - 
databáza  Medvik, knižný fond a články z regionálnej databázy Knižnice Jána Kollára 

 
 

Rešerše zamerané na náš región:  

 
 História cestovného ruchu na Slovensku a cestovný ruch v Banskej Štiavnici  

a okolí (Cestovný ruch  + Turistický ruch + Dejiny cestovného ruchu – 
Slovensko; Organizácie cestovného ruchu – Klub  československých turistov, 

Klub slovenských turistov a lyžiarov, Výskumný ústav cestovného ruchu, 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch; Cestovné kancelárie – Čedok,  Cestovná 
kancelária Turista, SATUR, Slovakoturist; Cestovný ruch + Turistický ruch – 

Banská Štiavnica; Banská Belá; Baďan; Banský Studenec; Beluj; Dekýš, 
Kozelník; Podhorie; Prenčov; Štiavnické Bane; Počúvalské jazero; Štiavnické 

vrchy; Sitno) 
 

 Jozef Kollár – život a dielo 

 
 Peter Zoričák (život, tvorba a publikačná činnosť) 

 
 Šach v Kremnici a dejiny šachu na Slovensku (šach v Kremnici; telovýchova v 

Kremnici; osobnosti regiónu v oblasti šachu Alexander Pituk a Ľudovít Lačný; 

dejiny šachu; šach na Slovensku) 
 

 Tradičná ľudová kultúra v štiavnickom regióne (tradičná ľudová kultúra v 
Banskej Štiavnici a okolí, tradičné ľudové podujatia, kroje, zvyky, tradície) 

 

 Zechenterova záhrada a Zechenterov dom  
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Pre Mesto Kremnica sme pokračovali v monitoringu tlače /články o Kremnici z regionálnych 

a celoslovenských zdrojov/ a monitoring kníh a iných materiálov, týkajúcich sa regiónu. 
 

Edičná činnosť 
 

Bibliografia: 

 
Výberová regionálna tematická bibliografia BIELA STOPA, 36.-40. ročník a BIG  

AIR V MESTE KREMNICA, 1.-6. ročník. Obsahuje príspevky Ivana Petráša (za BS), 
Silvie Majerovej (za BAvM), fotografie kremnického fotografa Ivana Čillíka a 153  
bibliografických záznamov.  

 
Registrovaných bibliografických  a faktografických  informácií bolo 11 873 

 
Regionálna databáza obsahovala ku koncu roku 18 164 záznamov a v roku 2014 do nej 
pribudlo 829 záznamov. 

Prioritou naďalej zostala práca s regionálnymi dokumentmi. 
 

 
V. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých je  

     knižnica hlavným organizátorom 

 
 

NÁZO V 
CHARAKTERISTIKA 

 
TERMÍN 

 
MIESTO  PO ČET 

NÁVŠTEVN
ÍKO V 

 
CELKO VÉ 
NÁKLADY 

NA 

PO DUJATIE 

 
Z TO HO  

NÁKLADY 
CELKO M 

KI 

Zverinec na siedmom poschodí  
Zážitkové čítanie, starostlivosť o domáce 

zvieratá, vzťah ku zvieratám 

16.1.2014 KJK 17   

Drogy 
Prednáška o nástrahách, ktoré prináša užívanie 

drog, drogovej závislosti 

16.1.2014  SŠ pre MSP 13   

Koláž z rybiek 

Tvorivá dielňa 

21.1.2014 KJK 14   

Môj anjel sa vie biť – Roman Brat 

Zážitkové čítanie, pojem spánok spravodlivých, 

dobré a zlé skutky, výčitky svedomia 

23.1.2014 KJK 17   

Tolerancia  - cudzie slovo  

Premietanie dokumentu, diskusia na tému 

28.1.2014 KJK 21   

Ján Chryzostom Kardinál Korec – slovenský 

katolícky mysliteľ, teológ, historik.  

Beseda -  90. výročie narodenia 

29.1.2014 DD a DSS 

Kremnica 

10   

G. K. Zechenter-Laskomerský – Tatranské 

listy 

Krátky životopis, hlasné čítanie z  výberu jeho 

cestopisných spomienok 

30.1.2014        

 

      KJK 17   

Lieky a ich (zne)užívanie 

Prednáška o tom, kam nás môže dostať nesprávne 

užívanie či až  zneužívanie liekov 

6.2.2014 SŠ pre MSP 19   

Alkohol a závislosť 

Prednáška o nástrahách alkoholu, alkoholizme 

6.2.2014  SŠ pre MSP 17   

Kremnica v čase – Z dejín Kremnice... 
Prednáška Mgr. Daniela Haas Kianiačku, PhD., 

ktorý priblížil zaujímavosti z dejín mesta, spojená 

s výpredajom časopisov Kremnický rumaj a 

Kremnický letopis 

6.2.2014 KJK 41   

Osobnosti Kremnice 

Priblíženie biografií, rozprávanie o osobnostiach, 

ktoré pôsobili a pôsobia v našom meste 

10.2.2014 KJK 19   
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Črepy prinášajú šťastie  

Zážitkové čítanie motivačnej rozprávky na 

podporu tvorivosti a logického myslenia 

12.2.2014 KJK 12   

Budkáčik a Dubkáčik 
Zážitkové čítanie, tvorba J. C. Hronského, 

priateľstvo, ľudské vlastnosti 

14.2.2014 KJK 11   

Zaujímavosti o meste Rím - Všetko čo chceš 
vedieť 

Čítanie s porozumením, najzaujímavejšie miesta 

v Ríme 

14.2.2014 KJK 22   

Elena Maróthy Šoltésová – spisovateľka, 

redaktorka, zakladateľka ženského hnutia a 

školstva na Slovensku.  

Literárne čítanie spojené s prezentáciou kníh. 75. 

výročie úmrtia 

21.2.2014 DD a DSS 

Kremnica 

15   

Daniel Hevier 

Prezentácia tvorby spojená s hlasným čítaním 

5.3.2014 KJK 33   

Modrý Papľuh 

Prezentácia novej knihy, hlasné čítanie 

21.3.2014 KJK 27   

Žabiak a cudzinec 
Zážitkové čítanie s cieľom poukázať na 

priateľstvo, súdenie človeka, vzhľad človeka 

25.3.2014 KJK 7   

Tuláčik a Klára 

Zážitkové čítanie zamerané na krásne priateľstvo 
dievčatka so psíkom, rozoberanie dôležitých a 

menej dôležitých vecí v živote 

27.3.2014 SŠI 25   

Ľudská sexualita 
Odborná prednáška, kde pracovníčka RÚVZ 

priblížila študentom otázky týkajúce sa sexuality  

27.3.2014 SŠ pre MSP 30   

Jozef Kroner – slovenský herec, samouk.  
Spomienkové stretnutie. Uplynulo 90 rokov od 

jeho narodenia 

28.3.2014 DD a DSS 
Kremnica 

19   

Tri myšky mytrišky 
Celoslovenský projekt, rekord v spoločnom čítaní 

28.3.2014 KJK 14   

Žabiak 

Zážitkové čítanie, porovnávanie ľudských 

vlastností cez zvieratká 

31.3.2014 KJK 12   

„Modlitba za hriech“  

Týždeň slovenských knižníc nám otvorila 

Kristína Falťanová, ktorá nám prezentovala svoju 
tvorbu a bližšie sa nám predstavila 

31.3.2014 KJK 13 5,28 €  

O pyšnej nočnej košieľke  

Zážitkové čítanie s cieľom poukázať na to, že 
pýcha nie je dobrá vlastnosť 

2.4.2014 KJK 7   

Je rovnakosť rovnosťou? 

Nediskriminačný workshop, kde lektori zo 

Slovenského národného strediska pre ľudské 
práva predstavili študentom SNSĽP, vysvetlili a 

na príkladoch objasnili, čo je diskriminácia, 

antidiskriminačný zákon 

3.4.2014 KJK 29   

Noc s Andersenom  

Nocovanie v knižnici spojené s rôznymi 

aktivitami 

4.4.2014 KJK 35 255,83 €  

Mokrý Ďurko  

Tvorivá dielňa, študenti SŠÚV ako lektori 

8.4.2014 KJK 11   

Zmätené dvojičky zo slepej uličky 

Čítanie s porozumením 

9.4.2014 ZŠ pri ZZ 8   

Čo robiť po skončení školy? 

Prednáška pre študentov končiacich ročníkov s 

pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny   

10.4.2014 SŠ pre MSP 17   

Veľká noc 

Tvorivá dielňa 

15.4.2014 KJK 12   

Byť dráčikom je úžasné  

Zážitkové čítanie zamerané na život v rodine, 

lásku, naučiť sa vážiť si samého seba 

30.4.2014 KJK 8   
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Nula kelvinov či večnosť omylov 

Autorská beseda mladej spisovateľky sci-fi 

románov 

5.5.2014 KJK 8 6,29 €  

Najmenšia rodinka na svete  
Hlasné čítanie zamerané na predstavenie knihy  

7.5.2014 KJK 17   

Rozprávky do tmy  

Interaktívne čítanie, vcítenie sa do kože 
nevidiaceho človeka cez rôzne aktivity  

15.5.2014 KJK 18   

Envirofilm 2014  

Prezentácia živých dravcov 

22.5.2014 KJK 216 14 € 

 

 

Les ukrytý v knihe 

Celoslovenský projekt s lesnými pedagógmi, 

hlasné čítanie, aktivity  

23.5.2014 KJK 32   

Ladislav Chudík – slovenský divadelný, filmový 

a televízny herec. 90. výročie narodenia. Beseda 

27.5.2014 DD a DSS 

Kremnica 

15   

Žijú medzi nami 

Autorská beseda s regionálnymi autormi 

Autorského klubu z Banskej Štiavnice, ktorí nám 

predstavili svoju tvorbu.  

29.5.2014 KJK 7 28 €  

Knižnica deťom k MDD  

Hry, súťaže, tvorivá dielňa 

29.5.2014 SŠI 21   

Láskavé rozprávky 
Predstavenie knihy, vysvetlenie pojmu láska, 

druhy lásky, zážitkové čítanie 

4.6.2014 KJK 9   

Písmenkovo, alebo tam, kde pršia výkričníky  
Interaktívne čítanie vhodné na koniec š.roka 

zamerané na abecedu 

5.6.2014 KJK 21   

Dobrodružstvá včielky Maji  

Interaktívne čítanie, vcítenie sa do kože včielky 
cez hru , keď je v pavúčom zajatí  

6.6.2014 KJK 18   

Vernisáž výstavy žiakov ŠZŠI v Kremnici 

Práce z arteterapie 

9.6.2014 KJK 30   

História Kremnice 

Prednáška s pani Matildou Olbrichtovou 

11.6.2014 KJK 24   

Poézia v Kremnici 

Stretnutie s tvorivými seniormi, ktorí svoje 

pocity, zážitky vyjadrili prostredníctvom básne a 

s nami sa o ne podelili 

12.6.2014 KJK 10   

Múdra sova  

Čitateľská súťaž, oceňovanie najlepšieho čitateľa 

v triede 

13.6.2014 KJK 16   

Kocúr na kolieskových korčuliach  

Prezentácia tvorby autora, novodobá verzia 

Kocúra v čižmách, priateľstvo medzi chlapcom a 

kocúrom 

17.6.2014 KJK 17   

Podivuhodné príbehy siedmich morí  

Zážitkové čítanie, ozrejmiť deťom rozdiel medzi 

faktami a fantáziou 

20.6.2014 KJK 19   

Ľudo Zúbek pseud. Vladimír Malina – 

slovenský spisovateľ. 45. výročie úmrtia. 

Literárne pásmo spojené s hlasným čítaním. 

27.6.2014 DD a DSS 

Kremnica 

15   

Sexuálna výchova 

Prednáška pre deti-mládež z detského domova 

Maurícius zameraná na zmeny v dospievaní, 

možné riziká.  

4.7.2014 KJK 17   

Knihovanie s nocou 

Letné nocovanie v knižnici 

7.7.2014 KJK 14   

Karel Gott – český spevák, hudobné dopoludnie. 

75. výročie narodenia 

3.9.2014 DD a DSS 

Kremnica 

15   

Mária Ďuríčková – slovenská spisovateľka, 
prierez tvorbou, prezentácia kníh. 95. výročie 

narodenia 

11.9.2014 DD s DSS 
Kremnica 

13   

Dni európskeho kultúrneho života – Pamiatky 
Kremnice 

Prednáška historika Mgr. Daniela Haasa 

Kianiačku, PhD. 

18.9.2014 KJK 4   
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Lastovičie rozprávky  

Zážitkové čítanie, krásny príbeh lastovičích detí 

a ich zážitkov 

30.9.2014 KJK 18   

J.C.Hronský – Kremnické povesti 
Hlasné čítanie 

1.10.2014 KJK 20   

Veľká Morava 

Premietanie filmu 

13.10.2014 KJK 21   

Strašidelník 

Interaktívne čítanie zamerané na vysporiadanie sa 

so strachom, uvedomiť si, že strach patrí do 
života, tvorivá dielňa 

14.10.2014 KJK 21   

Vladimír Menšík, Viera Strnisková – herecké 

legendy, pripomenutie osobností hereckého sveta 

85.výročie narodenia 

14.10.2014 DD a DSS 

Kremnica 

12   

Hygiena dievčat 

Výchovno-vzdelávacie pásmo pod vedením 

pracovníčky Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v ZH 

14.10.2014 SŠ pre MSP 18   

Zuzka Šulajová  

Autorská beseda 

15.10.2014 KJK 31 25 €  

Veselá rozprávka o Hviezdičke 

Zážitkové čítanie, zvieratká na gazdovskom 

dvore 

20.10.2014 KJK 15   

Nedajme sa oklamať! „Šmejdi“ - stretnutie k 

problematike podomových obchodníkov a ich 

praktík pri predajných predvádzacích akciách. 

Hosť Ing. Miloš Vaňo koordinátor pre BBSK. 

22.10.2014 KD Kremnica 22   

Bambuľkine dobrodružstvá 

Interaktívne čítanie zamerané na dôležitosť 

kamarátstva 

23.10.2014 KJK 19   

Tramtária  

Vypracovanie úlohy z čítanky pre deti 3. roč. ZŠ 

27.10.2014 KJK 13   

Môj dedko je čerešňa  

Zážitkové čítanie zamerané na medziľudské 

vzťahy  

28.10.2014 KJK 8   

Ako sa dievčinka Julka nechcela umývať 

Zážitkové čítanie, citlivý príbeh o mame a dcére 

3.11.2014 KJK 14   

Roman Brat 
Autorská beseda 

5.11.2014 MsKs 320 50 €  

Fraňo Kráľ – Jano 

Hlasné čítanie, vysvetlenie zastaralých výrazov, 

vcítenie sa do doby, v ktorej žil Jano 

6.11.2014 KJK 13   

Stop fajčeniu! 

Prednáška o vplyve fajčenia na zdravotný stav 

6.11.2014  SŠ pre MSP  19   

Noc strašidiel 

Tvorivá dielňa 

12.11.2014 KJK 20   

Alfonz Bednár – slovenský spisovateľ a filmový 
scenárista. Spomienkové stretnutie k 25. výročiu 

úmrtia. 

19.11.2014 DD a DSS 
Kremnica 

12   

Tomáš Janovic 
Prezentácia tvorby  

20.11.2014 KJK 22   

Pamiatky nášho mesta 

Prednáška historika Mgr. Daniela Haas Kianičku, 
PhD., ktorý nám priblížil aj menej známe 

pamiatky mesta 

20.11.2014 KJK 6   

List Ježiškovi 

Tvorivá dielňa 

21.11.2014 KJK  14   

Aký je to pes 

Zážitkové čítanie zamerané na prevenciu detí 

pred zneužívaním 

27.11.2014 KJK 10   

Čím som ja 

Náučná literatúra, ako funguje ľudský mozog, 

ako funguje ľavák a ako pravák 

4.12.2014 KJK 11   

Paríž. Všetko, čo chceš vedieť 

Čítanie s porozumením, najzaujímavejšie miesta 

v Paríži 

8.12.2014 KJK 13   
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Malá bosorka 

Zážitkové čítanie, pomoc slabším, úcta k starším, 

empatia 

11.12.2014 KJK 20   

Dievčatko so zápalkami  
Zážitkové čítanie spojené s pracovným listom 

18.12.2014 KJK 12   

Spolu: 81  1872 384,40 384,40 

 
b) cyklické podujatia 

 

NÁZO V 
CHARAKTERISTIKA 

PO ČET 

O PAKO VANÍ 

 

MIESTO  
PO ČET 

NÁVŠTEVN
ÍKO V 

CELKO VÉ 

NÁKLADY 
NA 

PO DUJATIE 

Z TO HO  

NÁKLADY 
CELKO M 

KI 

O snehuliakovi s horúcim srdcom 

Zážitkové čítanie príbehu, ktorý zreteľne 

poukazuje na dobrý skutok a kamarátsku pomoc 

6 KJK 76   

Ezopove bájky 

Vysvetlenie žánru bájka, interaktívne čítanie 

zamerané na dôležitosť stromov v našom živote 

4 KJK 63   

Slovenské ľudové rozprávky 

Zážitkové čítanie, víťazstvo dobra nad zlom,  

kvíz 

3 KJK 31   

Danuša Dragulová Faktorová 

Autorská beseda so spisovateľkou príbehov pre 

deti, prezentácia tvorby  

2 KJK 70 25 €  

O Guľkovi Bombuľkovi  

Interaktívne čítanie zamerané na priateľstvo, 

vzájomnú pomoc, porozumenie 

4 KJK 55   

Študenti verzus žiaci  

Tvorivé dielne so študentami SŠÚV 

2 KJK 41   

Osmijanko 

Celoslovenská súťaž, vypracovávanie otázok zo 
súťažného zošita 

5 KJK 98   

O psíčkovi a mačičke 

Zážitkové čítanie s cieľom poukázať na to, že 
pýcha nie je dobrá vlastnosť 

3 KJK 42   

Malý princ 

workshop, čítanie úryvku z knihy, divadlo a 
výroba bábok, kde sa lektormi stali študenti 

SŠÚV,  

2 KJK 47   

Aj tak budem knihovníkom 

2.ročník ponúka deviatakom možnosť vyskúšať si 
prácu knihovníka  

        17 

   

KJK  48   

KIV 

Knihovnícko-informatická výchova spojená 
s prezentáciou knižnice pre čitateľov detského i 

dospelého oddelenia 

11 KJK 201   

Komiksy 
Vysvetlenie lit. žánru, predstavenie komiksov 

v našom knižničnom fonde, hlasné čítanie, 

vytvorenie krátkeho komiksu 

2 KJK 21   

Tri múdre kozliatka 
Zážitkové čítanie, nácvik cestovných kompetencií 

2 KJK 39   

Rozprávky o Katke 

Interaktívne čítanie, cestovné kompetencie 

2 KJK 28   

Rozprávky z palety 

Prezentácia knihy, zážitkové čítanie s dôrazom na 

dôležitosť farieb v našom živote 

2 KJK 36   

Ferdo mravec 

Zážitkové čítanie spojené s tvorivou dielňou, 

poradiť deťom, že aj bez peňazí sa dá vyrobiť 
darček 

2 KJK 34   

KKK   

Letné tvorivé dielne 

11 KJK 308 200  

Strom, ktorý dáva 

Hlasné čítanie s cieľom poukázať na to, čo môže 

človek dávať 

2 KJK 14   
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Prvácka pasovačka 

Slávnostné privítanie nových čitateľov 

4 KJK 69   

Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev 

Zážitkové čítanie, známe svetové mestá 
a pamätihodnosti v našom meste, príslovia a 

porekadlá 

2 KJK 49   

Encyklopédie hlasné čítanie, vysvetlenie pojmu 
encyklopédie, základné rozdelenie, ako sa v nich 

orientovať, uloženie vo fonde, kvíz  

3 KJK 40   

Slovenský velikán Ľudovít Štúr – čo o ňom 
viem?  

Vedomostná súťaž spojená s výstavou jeho 

portrétov pre základné školy pri príležitosti 

blížiaceho sa výročia jeho narodenia 

2 KJK 32 24,90€  

Kde pavúky tkajú cukrovú vatu  

Zážitkové čítanie, čo sa stane, keď doma veci 

ožívajú 

3 KJK 46   

Svetlo v dlani  

Zážitkové čítanie zamerané na zdravie, 

uvedomenie si dôležitosť zraku 

2 KJK 32   

Rozprávky o kohútikovi a sliepočke  

Zážitkové čítanie zamerané na dobrý skutok, 

oboznámiť deti s domácimi zvieratkami 

2 KJK 35   

Vianočné tvorenie 
Tvorivá dielňa 

3 KJK 53   

Aj tak budem knihovníkom 

Žiaci 9. ročníka ZŠ mali možnosť vyskúšať si 
prácu knihovníka a všetky činnosti s tým 

súvisiace, 2. ročník  

        17    KJK  48   

Envirofilm 2014  
Sokoliari + premietanie dokumentárnych filmov 

zameraných na život a správanie sa zvierat  

3 DD a DSS 
Kremnica 

40   

Envirofilm 2014 – Premietanie dokumentárnych 
filmov zameraných na život a správanie sa zvierat  

3 KJK 68   

AIDS  

Prednáška ako sa chrániť pred pohlavnými 

chorobami, pred vírusom HIV a násladne AIDS 

2 SŠ pre MSP 44   

Autorský klub Kremničan 

Stretnutia s cieľom založiť autorský klub v meste, 

kde sa obyvatelia ako jeho členovia môžu 
prezentovať 

2 KJK 11   

Spolu: 130  1819 249,90€  

 

 

VI.VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých  

     hlavným organizátorom je iný subjekt 

 

A) jednorazové podujatia 

 
NÁZOV 

 
TERMÍN 

 
MIESTO POČET 

NÁVŠTEV
NÍKOV 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 

PODUJATIE 

Z TOHO 
NÁKLADY 
CELKOM KI 

Neuskutočnili sme. 
 

     

      
Spolu: X X    

 

a) cyklické podujatia  

 
NÁZOV POČET 

 
MIESTO POČET 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

Z TOHO 
NÁKLADY 
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OPAKO

VANÍ 

NÁVŠTEV

NÍKOV 

NA 

PODUJATIE 

CELKOM KI 

Neuskutočnili sme. 
 

     

      
Spolu: X X    

 

VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ 

 

smerom k metodicky usmerňovaným verejným knižniciam regiónu / okresy Banská 

Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom/ 

A ) jednorazové podujatia 
     

NÁZOV TERMÍN MIESTO 
POČET  

účastníkov 

CELK. 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE   

Z TOHO NÁKLADY 
CELKOM KI  

Obvodové porady pre verejné 
knižnice metodicky riadeného 
regiónu      

Obvodové porady pre verejné 
knižnice metodicky riadeného 
regiónu      

Obvodové porady pre verejné 
knižnice metodicky riadeného 
regiónu      

SPOLU X X X X X 

 

B ) cyklické podujatia 
     

NÁZOV 
POČET 
OPAKOVANÍ 

MIESTO POČET účastníkov 
CELKOVÉ NÁKLADY 

NA PODUJATIE   
Z TOHO NÁKLADY 

CELKOM KI  

 Metodické návštevy 22 ZC,ZH,BS  66 80 80 

 Konzultácie osobné a 

telefonické 203 

KJK, 

ZC,ZH,BS  406 30 30 

      

   SPOLU X X 472 110 110 

      

 

 knižnica podpísala dohody o ústrednom doplňovaní knižničných  fondov s 11 

obecnými úradmi metodicky riadeného regiónu (okresy Žiar nad Hornom, Banská 

Štiavnica, Žarnovica). Finančná čiastka, ktorú obecné úrady v roku 2014 vyčlenili zo 

svojich rozpočtov na tento účel pre obecné knižnice, činila 1331,30- €  

 knižnica realizovala  22  metodických návštev obecných úradov a knižníc, z toho 14 

v obecných knižniciach, 8 v  mestských knižniciach. Nižšie plnenie plánu na rok 2014 

bolo spôsobené šetrením pohonných hmôt 

 metodické návštevy  a konzultácie boli zamerané na vedenie  knižničnej evidencie, 

revízie KF v zmysle platného zákona, problémy v doplňovaní knižničných fondov, 

vyraďovanie literatúry, prípravu a spracovanie projektov zameraných prevažne na 

nákup knižničného fondu a informatizáciu knižníc, koncoročný štatistický výkaz, 

ďalej na automatizáciu knižničných procesov, výber softvérov  
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vnútroknižničná metodika 

 
sa realizovala v spolupráci s ostatnými odbornými oddeleniami knižnice. Bola zameraná na 

pomoc pri riešení odborných problémov, pri prevádzkových problémoch v oblasti 
automatizácie a využívaní systému a on-line katalógu  Clavius a pri využívaní webového 

katalógu Carmen, benchmarking, na štatistiku pre Štatistický úrad SR, zriaďovateľa, krajské 
metodické centrum, SNK. Príprava 2 projektov do DS MK SR a 4 pre Mesto Kremnica. 
V sledovanom období boli spracované nasledovné materiály: 

 Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára, Kremnica za rok 2013 

 Plán činnosti Knižnice Jána Kollára, Kremnica na rok 2014 

 Ročný výkaz o knižnici za rok 2013 za metodicky riadený región – spracovanie 49 
výkazov obecných knižníc, opravy a kontrola klasických výkazov a elektronické 

spracovanie a prihlásenie do databázy MK SR, ostatné knižnice na obciach stagnovali 

 doplnenie ročných aktualizovaných údajov o knižnici –  pre  CVTI  za rok 2013 

 Ročný štatistický výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2013 – pre SNK Martin 

 Ročný štatistický výkaz za rok 2013 – znevýhodnené skupiny   

 aktualizácia zoznamu periodík dochádzajúcich do knižnice pre rok 2014 /do databázy 
Univerzitnej knižnice v Bratislave/ 

 plán a vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc (31. 3. -4. 4. 2014) 

 prezentácia činnosti verejných knižníc regiónu za rok 2013 

 knižnica poskytovala ďalšie údaje podľa požiadaviek zriaďovateľa a vyšších 

metodických pracovísk. 
 

 

 

 

 

VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ         

 
Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie bibliografie a informácií, oddelenie metodiky 

a oddelenie literatúry pre deti, ktoré pokračovalo vo vydávaní časopisu pre deti /3 čísla/ pod 
názvom Knižko. Svoju popularitu si zachoval. Náklad bol z finančných dôvodov nízky. 
 3 exempláre boli používateľom neustále k dispozícii ako súčasť príručného fondu, určeného 

na prezenčné požičiavanie v oddelení literatúry pre deti a v čitárni knižnice.  
 

 
Titul 
 

Náklad 
(počet ks) 

Finančné 
náklady 

celkom v € 

Z toho vlastné  
náklady 

Knižko. Zost. Radoslava Fillová. Graf. úprava 
R. Fillová, Ľ. Janečková.  

 
 

  

1/Máj/.Nestr./28 s./ Formát A 5       30 

2/September/ 2014.Nestr./26s./Formát A5       30   

3/December/2014. Nestr./34s. Formát A5       30 200,-  200,-  

Biela stopa, 36.-40. ročník a Big Air 

v meste Kremnica,1.-

6.ročník:výberová tematická 

bibliografia  /153 zázn./  

Len 
v elektronickej 
podobe 

 
7 ks CD 

 
 

15,- 

 
 

15,- 
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- v elektronickej podobe 
 
Nasledujúce tituly nie sú zahrnuté v počte 

edičných titulov  uvádzaných v Ročnom 
výkaze o knižnici za rok 2014-KULT 10-01-
modul 5, riadok 5 
 

Náklad 

(počet ks) 

Finančné 

náklady 
celkom v € 

Z toho vlastné  

náklady 

Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára, 
Kremnica za rok 2013.Sprac.Ľ.Janečková 
(odborná časť)  
Ing. Petronela Pajerská (ekonomická časť) 
Február-2014. 40 s. text+ prílohy Formát:A 4 

Pre internú potrebu. 

 

 
 

10 

 

 
 

30,- 

 

 
 

30,- 

Plán činnosti Knižnice Jána 
Kollára, Kremnica na rok 2014.  Sprac.: Ľ. 
Janečková 
Máj 2014. 21 s. Formát A 4 

 
10 

 
20,- 

 
20,- 

 
 

 

Vyhodnotenie akčného plánu na realizáciu 
Koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho 
dedičstva Banskobystrického samosprávneho 
kraja za rok 2013 v podmienkach činnosti 

Knižnice Jána Kollára, Kremnica 
Sprac.Ľ.Janečková 

 
 
 

10 

 
 
 

10,- 

 
 
 

10,- 

 

IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ INDIVIDUÁLNE ÚLOHY 

 KJK sa zapojila do benchmarkingu  knižníc bezplatne.  Cieľom benchmarkingu je 

porovnanie niektorých výsledkov slovenských a českých knižníc v mestách s 

porovnateľným počtom obyvateľov. 

 Výstup projektu: 

o vytvoriť a testovať benchmarkingový systém pre hodnotenie činnosti knižníc 

o pomôcť knižniciam analyzovať vlastné výkony, porovnať ich s inými   
knižnicami a nájsť najlepšie spôsoby riešenia 

o efektívne využiť štatistické údaje. 
 

 

X. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE KNIŽNÍC 

 

o KJK mala k 31.12.2014 k dispozícii nasledovnú výpočtovú techniku: 22 PC z toho 4 

notebooky. 19 bolo pripojených na internet a z toho 6 bolo prístupných pre 

používateľov verejného internetu cez wifi pripojenie, nakoľko prevádzka počítačových 

staníc v rámci projektu Informatizácia knižníc bola obmedzená, čo bolo spôsobené 

poruchou servera a ukončením vzdialenej technickej podpory projektu Verejný 

internet. Darovacou zmluvou o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu bol do 

správy knižnice prevedený prebytočný hnuteľný majetok - 8 ks SUN RAYov 

(klientov), 8 ks monitorov, laserová  tlačiareň prepojená na uvedené počítačové 

zariadenia, server KDD TAPX. Pre nedostatok finančných prostriedkov na opravu 

nefunkčného servera sa nepodarilo obnoviť prevádzku počítačových staníc Knižnica 

hľadala náhradné riešenie pre uspokojenie potrieb používateľov a dala do prevádzky 3 

počítače a 3 notebooky cez wifi pripojenie.  
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1 notebook sme získali sponzorským darom a 1 sa zakúpil z dotácie Mesta Kremnica. 

Bezplatné služby verejného internetu v roku 2014 využilo 1627 návštevníkov. 

 

o  zo schválenej dotácie z dotačného systému MK SR vo výške 1520,- €  KJK zakúpila 3 

výkonné PC zostavy a 2 snímače čiarových kódov na skvalitnenie práce 

s používateľom 

 

o pravidelne aktualizovala vlastnú webovú stránku vystavenú na internete, webdesign: 

IRIS software, spravuje redakčný systém Flox. Ochranu dát knižnica zabezpečovala 

cez antivírový program ESET Smart Security 4. Návštevníci si mohli dokumenty 

prezerať, zistiť aktuálny stav rezervácií a aktuálny stav svojho konta. Internetovú 

stránku knižnice navštívilo 6 500 návštevníkov.  

o na úvodnej web stránke KJK  je umiestnená aj anglická verzia histórie knižnice 

a prekladač Google, ktorý umožňuje používateľom výber jazyka na čítanie  stránky, 

linky na stránku Banskobystrického samosprávneho kraja, priamo na Centrálny 

register zmlúv, objednávok a faktúr BBSK, na celoslovenskú knihovnícku stránku 

InfoLib, Slovenskú národnú knižnicu, Mesto Kremnica, Slovenskú asociáciu knižníc. 

Na ľavej strane je umiestnený aj link na celonárodný portál služby Spýtajte sa 

knižnice. Táto služba je pomôckou pri výbere kníh, hľadaní informačných zdrojov, 

vyhľadávaní v databázach ako i pri hľadaní odpovedí na otázky používateľov  

súvisiacich so službami knižnice.  

o okrem on-line katalógov Clavius  a Carmen, umiestnených na web stránke knižnice, 

ktoré obsahujú vlastný knižný fond, mohli používatelia využiť súborný katalóg 

regionálnych knižníc BBSK, ktorý umožňuje získať informácie z databáz 6 

regionálnych knižníc Banskobystrického kraja, čo  rozšírilo možnosti knižnice 

k uspokojovaniu požiadaviek  používateľov aj v oblasti medziknižničnej výpožičnej 

služby – vstup do on-line katalógu knižnice využilo 19476 respondentov 

o poskytovateľ internetovej prevádzky zostal nezmenený – Telecom  

o knižnica pravidelne vykonávala správu servera (zakúpený v r. 2007) s operačným 

sieťovým systémom Windows 2003 potrebného na prevádzku knižnično-

informačného systému Clavius 

o výpožičné oddelenia knižnice pre deti (od roku 2008) a dospelých (od roku 2007) 

sú zabezpečené elektronickým systémom ochrany knižničného fondu 

o knižnica zabezpečovala zálohovanie, chod počítačov a lokálnej siete, údržbu 

programového vybavenia 

o vykonávala generovanie a tlač upomienok, prírastkového zoznamu, zoznamu 

úbytkov, štatistiky, rezervácií tlačených výstupov pre každého používateľa so 

základnými informáciami o stave jeho konta výpožičiek, zaplatení členského 

http://www.irisoft.sk/
http://www.flox.sk/
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a adries, cez ktoré sa používateľ môže spojiť s knižnicou písomne, telefonicky, 

prípadne e-mailom 

 

XI. GRANTY A DOTÁCIE  
a) vypracované a predložené projekty (Dotačný systém MK SR vrátane KP a iné...)  

NÁZOV PROJEKTU A ZAMERANIE POŽADOVANÁ 
VÝŠKA DOTÁCIE / 
GRANTU V EUR 

PRÍJEMCA ŽIADOSTI 
PROJEKTU 

2.1 Zlepšenie podmienok pre používateľov 
informačných technológií v knižnici  

 

1 520 DS MK SR 

2.5 Nákup knižného fondu – zvýšenie čítavosti 3 800 DS MK SR 

8.2 Kultúrne poukazy 0 DS MK SR 

Noc s Andersenom – 14. Ročník medzinárodného 
podujatia 

250 Mesto Kremnica 

Kniha, svet plný fantázie 1000 Mesto Kremnica 

Verejný internet 700 Mesto Kremnica 

Kreatívna knižnica 250 Mesto Kremnica 

Spolu: 7 520 X 

 
 
 

b) úspešné  projekty (Dotačný systém MK SR vrátane KP a iné...) 

NÁZOV PROJEKTU POŽADOVANÁ 
VÝŠKA DOTÁCIE / 
GRANTU V EUR 

SCHVÁLENÁ 
VÝŠKA 

DOTÁCIE / 
GRANTU V 

EUR 

SPOLUFI
NANCOV
ANIE KI 

SPOLUFIN
ANCOVAN
IE BBSK 

POSKYTO
VATEĽ 

DOTÁCIE / 
GRANTU 

2.1 Zlepšenie podmienok pre 
používateľov informačných 
technológií v knižnici 

1 520 1 520 80    0 DS MK 
SR 

2.5 Nákup knižného fondu- 
zvýšenie čítavosti 

3 800 3 800 0 222,49 DS MK 
SR 

8.2 Kultúrne poukazy 0 6 0 0 DS MK 
SR 

Noc s Andersenom  -14. 
Ročník medzinárodného 
podujatia  

250 250 30 0 Mesto 
Kremnica 

Kniha, svet plný fantázie 1000 300 16,92 0 Mesto 
Kremnica 

Verejný internet 700 300 0 0 Mesto 
Kremnica 

Kreatívna knižnica  250 192 6,20 0 Mesto 
Kremnica 

Spolu: 7520 6368 155,61 200 X 
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XII. SPOLUPRÁCA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU,  INÝMI SUBJEKTMI 

A ORGANIZÁCIAMI  
 

V súlade s poslaním, knižnica spolupracovala s miestnou samosprávou okresov Banská 
Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom.  

Ďalej realizovala spoluprácu s Mestom Kremnica  a ďalšími partnerskými organizáciami, 
občianskymi združeniami a záujmovými skupinami na pôde mesta ako sú : 
G.A.G. - umelecká agentúra spol. s r.o., Banská Bystrica 

materské školy, základné školy, základná umelecká škola a špeciálne základné školy 
(osobitná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím), Základná škola pri Zdravotníckom 

zariadení Kremnica, Detská ozdravovňa „Slniečko“ 
stredné školy (Gymnázium a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici, Súkromné 
gymnázium J. Z. Mallu, Stredná odborná škola pre mládež so sluchovým postihnutím, ktorá 

zahŕňa Gymnázium, SOU s maturitou a Strednú  priemyselnú školu odevnú) 
Školské kluby pri základných školách 
Súkromná spojená škola v Kremnici ( materská škola, základná škola) 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Kremnici 
Klub dôchodcov v Kremnici 

NBS - Múzeum mincí a medailí v Kremnici 
Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici 
Kremnické divadlo v podzemí 

Kino Akropola Kremnica 
Národné lesnícke centrum Zvolen 

Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica 
Autorský klub literátov a výtvarníkov Banská Štiavnica 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom 

 
Spoluprácu a kontakty s nimi sme využívali najmä pri realizácii činností zameraných na : 

 vzdelávanie občanov 
 profesijnú orientáciu žiakov ZŠ 
 rozvíjanie umeleckých aktivít 

 približovanie historických tradícií regiónu 
 formovanie estetického cítenia občanov 

 zmysluplné relaxovanie 
s cieľom získavania ďalších používateľov, ovplyvnenia počtu výpožičiek, poskytovania 

informácií a skvalitňovania všetkých poskytovaných služieb. 

V Kremnici, dňa 12.02.2015 

Spracovali: Iveta Kuzmická  (odborná časť)  

                   Ing. Petronela Pajerská (ekonomická časť) 

Zodp. :        Mgr. Peter Lysek, riaditeľ  

                                                                            Mgr. Peter Lysek 
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Ukazovateľ 
Merná 

 jednotka 
 

Plán 
 na rok 
2014 

Skutočnosť 
2014 

Plnenie v % 

KNIŽNIČNÝ FOND kn.j. 59803 59472 99,45 
z toho: odborná lit. pre dospelých kn.j. 19629 19279 98,22 

            krásna lit.  pre dospelých kn.j. 21650 21745 100,44 
            odborná lit. pre deti kn.j. 2703 2703 100 

            krásna lit. pre deti kn.j. 14448 14372 99,47 
            špeciálne dokumenty kn.j. 1373 1373 100 

Počet titul. odoberaných periodík titul 40 35 87,5 
Prírastky spolu kn.j. 600 1011 168,5 
            z toho kúpou kn.j. 400 884 221 

                      darom kn.j. 200 127 63,5 
Úbytky knižničných jednotiek kn.j. 1500 742 49,47 

Počet zv. na 1 obyvateľa kn.j. 10,81 10,73 99,26 
Počet zv. na 1 čitateľa kn.j. 33,92 29,76 87,74 

Obrat KF index 2,18 2,26 103,67 
Nákup na 1 obyvateľa € 0,27 1,37 507,41 

KF spracovaný automatizovane kn.j. 59803 59472 99,45 
Finančné prostriedky na nákup KF celkom € 3500 7605,86 217,31 

z toho: nákup KF (bez grantov) € 500 3505,86 701,17 
            nákup KF (z grantov a dotácie mesta) € 3300 4100 124,24 

VÝPOŽIČKY kn.j. 130000 134578 103,52 
z toho:  absenčné kn.j. 100000 114617 114,62 

             prezenčné kn.j. 30000 19961 66,54 
z toho: odborná lit. pre dospelých kn.j. 19500 18935 97,10 
            krásna lit.  pre dospelých kn.j. 42000 46278 110,19 

            odborná lit. pre deti kn.j. 7000 9340 133,43 
            krásna lit. pre deti kn.j. 19700 25544 129,66 

            špeciálne dokumenty kn.j. 500 1104 220,80 
            periodiká kn.j. 41300 33377 80,82 

MVS iným knižniciam  kn.j. 40 27 67,5 
MVS z iných knižníc kn.j. 50 80 160 

Počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 23,52 24,28 103,23 
Celková plocha knižnice m

2 
800 800 100 

z toho: priestory pre používateľov m
2
 650 650 100 

Rešeršná činnosť rešerš  15 22 146,67 

- počet záznamov záznam  600 1687 281,17 
Poskytnuté faktografické  informácie informácie 8000 11873 148,41 
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA osoba 1950 1998 102,46 

z toho: deti do 15 rokov osoba 560 747 133,39 
Návštevníci spolu osoba 26000 34731 133,58 

% čitateľov z počtu obyvateľov % 35,28 36,05 102,18 
Počet obyvateľov osoba 5528 5542 100,28 

KOLEKTÍVNE PODUJATIA podujatie 120 211 145,83 
Metodické návštevy spolu návšteva 20 22 110 

z toho: v mestských knižniciach návšteva 4 8 200 
            v obecných knižniciach návšteva 16 14 87,5 

Konzultácie a poradenstvo konzultácie 150 203 135,33 
Odborné semináre, porady podujatie 3 0 0 

Edičná činnosť titul 1 2 200 
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                                KOMENTÁR 
 

k ročnej závierke a výsledku hospodárenia 

k  31.12.2014 
                               / v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta / 
 

 

Účtovná závierka riadna 

od 1.1.2014 do 31.12.2014 
 
 

IČO 359 87197 
 

Názov účtovnej jednotky 

K n i ž n i c a       J á n a      K o l l á r a  

 

 
Sídlo účtovnej jednotky 

Š t e f á n i k o v o      n á m e s t i e     3 3 / 4 0 

9 6 7  0 1    K r e m n i c a 

 

 

Číslo telefónu 

0 4 5 / 6 7 4 2 0 6 3 

 

 

e-mailová adresa 

kniznica@kjkk.sk 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

mailto:osvetazvolen@osvetazvolen.sk
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Všeobecné údaje 
 
 

Názov účtovnej jednotky              Knižnica Jána Kollára  
 

Sídlo účtovnej jednotky              Štefánikovo námestie 33/40 

 

Dátum zriadenia účtovnej jednotky             1.apríla 1999 

 

Spôsob zriadenia                                                zriaďovacia listina 

 
Názov zriaďovateľa                                           Úrad Banskobystrického samospr. kraja 

   

Sídlo zriaďovateľa                                             Banská Bystrica   

                            

IČO                                                                      35987197 

 

DIČ                                                                      2020543703 

 
Právny dôvod na zostavenie účt. záv.              Účtovná závierka  je zostavená podľa  § 17 zákona  
 č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účtov. závierka k 31.12.2014 je riadna. 
 

Štatutár                                                              Ing. Milota Torňošová – zastupujúca riaditeľka 

                                                                             knižnice od  27. 8.2013 do 30.04.2014 

                                                                           

                                                                             Mgr. Peter Lysek – riaditeľ knižnice 

                                                                             od 01.05.2014                                                      

 

Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ, vymenúva ho na 

základe výberového konania. 
 

Zástupca štatut. orgánu                                    Ľudmila Janečková 

 

 Priemerný počet  zamest. počas účt. obdobia            13,0 

 

 Počet riadnych zamestnancov                                     12,2  
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            Informácia o činnosti účtovnej jednotky 

 
Knižnica v plnom rozsahu plní základné a špecializované knižnično-informačné 

služby a funkcie, ktoré vyplývajú z legislatívnych a interných dokumentov. Prioritou 
je poskytovanie kvalitného informačného servisu, kvalita a rýchlosť informácií so 
zreteľom na zmeny v informačných požiadavkách a potrebách používateľov. 

V súvislosti s nad obecnou funkciou sa orientuje na odborné úlohy a požiadavky 
v oblasti metodického usmerňovania a pomoci mestským a obecným knižniciam pre 

okresy Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom. Súčasne plní funkciu mestskej 
knižnice pre mesto Kremnica. 

 

 Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite 

pokračovať vo svojej činnosti. 
 Účtovné metódy neboli v priebehu účtovného obdobia r. 2014 menené. Organizácia 

postupuje v zmysle opatrenia MFSR č. MF 16786/2007-31.  

            Organizácia postupuje v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
 a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 Spôsob ocenenia jednotlivých položiek  :  

Nakupovaný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok oceňujeme obstarávacou cenou                          

resp. cenou obstarania. Inú formu nadobudnutia majetku sme nepoužívali.  
            Pohľadávky a záväzky oceňujeme menovitou hodnotou. 

 
 Dlhodobý majetok odpisujeme podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003  

na základe ročného odpisového plánu na rok 2013. Majetok sa odpisuje ročnou 

odpisovou sadzbou len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve s ohľadom                          
na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Vstupnou 

cenou  pre odpisovanie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku je 
obstarávacia cena. Pri odpisovaní používame metódu rovnomerného odpisovania. 
Ročný odpis sa určuje ako podiel vstupnej ceny odpisovaného majetku a doby 

odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu. 
 

            Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty 
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  Informácie o rozpočte a hodnotenie rozpočtu r.2014 

 
Dátum 

číslo 

Rozpočtové opatrenie Zdroj   41 Spolu    41 Zdroj 111 Spolu   111 

29.04.2014 

4469/2014/ 

ODDF 

Rozpis rozpočtu 2014 610-   89.556,00 

620-   31.786,00 

630-     5.658,00 

632-   13.518,00 
 

 

140.518,00 

 

 

 

  

13.06.2014 

4469/2014/ 

ODDF 

Rozpočt. opatrenie č.1 

grant MK SR 

  

 

630-     

3.800,00 

   

 3.800,00 

27.06.2014 

4469/2014/ 

ODDF 

Rozpočt. opatrenie č.2 

grant MK SR 

  630- 

1.520,00 
  

 5.320,00 

28.08.2014 

4469/2014/ 

ODDF 

 

Rozpočt. opatrenie č.3 

úprava 

610-   -2.300,00  

620-     - 800,00 

630-    3.100,00 

 

140.518,00 

  

18.09.2014 

4469/2014/ 

ODDF 

Rozpočt .opatrenie č.4 

zvýšenie 
632-      500,00 
 

 

141.018,00 

  

03.11.2014 

4469/2014/ 

ODDF 

Rozpočt .opatrenie č.5 

zvýšenie   

630-     1.100,00 

632-     1.700,00 

 

143.818,00 

  

10.12.2014 

4469/2014/ 

ODDF 

Rozpočt. opatrenie č.6 

kultúrne poukazy 

  630- 

        6,00 
 

   5.326,00 

17.12.2014 

4469/2014/ 

ODDF 

Rozpočt. opatrenie č.7 

zvýšenie 

630-      4.516,00 

640-      1.130,00 
 

149.464,00 

  

22.12.2014 

4469/2014/ 

ODDF 

Rozpočt. opatrenie č.8 
úprava 

610-    -2.470,36  

620-    -2.315,24 

630-      5.882,15 

632-    -1.400,00 
640-        303,45 
 

 

 

149.464,00 

 

   

      

     

26.11.2014 Vrátená nevyčerpaná časť 

dotácie na projekt MK-
2983/2014/2.1 

  630-  

  -40,00 
   

 5.286,00 

SPOLU   149.464,00   5.286,00 
 
 

 
 
 



 

33 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ROZPOČET 
 

 
            Knižnica na zabezpečenie činnosti použila príjmy vo výške        158.786,62 EUR 

              

 
Dotácia VÚC poskytnutá na bežné transféry                                149.464,00 EUR       94,13 %  

ZF 41 
Dotácia VÚC poskytnutá na kapitálové transféry                                   0,00 EUR   
 

 
Spolu     zo ŠR                                                                                  5.286,00 EUR           

3,33 %      ZF 111 
Dotácie ŠR od MK  projekt MK-2975/2014/2.5                              3.800,00 EUR  
 

spolufinancovanie                                                                                222,49 EUR 
pridelená výška na kofinancovanie                                                      222,49 EUR                                                              

Dotačný systém MK SR bol podporený a použitý na  nákup kníh. 
 
Dotácie ŠR od MK  projekt MK-2983/2014/2.1                              1.480,00 EUR   

(poskytnutá dotácia 1.520,00 EUR ,vrátená časť  nevyčerpanej dotácie   40,00 EUR) 
 

 spolufinancovanie                                                                                80,00 EUR                                                        
Dotačný systém MK SR bol podporený a použitý na  obstaranie hmotného majetku v  
intenciách bežných výdavkov (v tom 3 ks PC a 2 ks snímačov čiarových kódov). 

 
Prijaté kultúrne poukazy                                                                          6,00 EUR  

Kultúrne poukazy v plnej sume boli použité na uhradenie časti faktúry za nákup kníh. 
 
 

Transfér v rámci VS z rozpočtu obce (Mesto Kremnica)              _1.042,00 EUR            
0,66 % ZF 11H   

Noc s Andersenom                                                                              250,00 EUR 
Nákup kníh                                                                                          300,00 EUR 
Kreatívna  knižnica- kancelársky materiál                                          192,00 EUR 

Verejný internet- notebook                                                                 300,00 EUR 
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Z vlastných príjmov                                                                         2.994,62 EUR           
1,88 %   

ZF 46 

      tržby  príjmy z knižničnej činnosti                                                    2.994,62 EUR   
      z toho 
 

   príjmy za členské preukazy                                                                            999,- EUR 
kopírovanie                                                                                                       10,70 EUR                                                       
medzi knižné výpožičky                                                                                   79,36 EUR     
vypracovanie rešerší a iné                                                                            1.905,56 EUR   
 

                          
    
 

Celkové výnosy                                                                           163.667,99 EUR   

 

                                 
      Dotácie od zriaďovateľa                                                              149.464,00 EUR       
91,32 % 
      Dotácie zo ŠR                                                                                  5.286,00 EUR          
3,23 % 

Dotácie od ostat. subj.verej. správy                                                 1.042,00 EUR         
0,64 % 
      Vlastné príjmy knižnice                                                                   2.994,62 EUR         
1,83 %  

 
       

       

 
      Ostatné výnosy                                                                                 4.881,37 EUR         
2,98 % 
      odpisy z kap.transferov,zučtovanie rezerv na nevyčerpanú dovolenku za r. 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 

      Výdavky bežného rozpočtu    knižnice                                         158.511,37 EUR   
 

 
 

Z dotácie VÚC -poskytnutá na bežné transféry                            149.464,00 EUR      
94,29 %  
ZF 41 

  
Transfér v rámci VS z rozp.obce (Mesto Kremnica)                        1.042,00 EUR        
0,66 % ZF 11H 

Na nákup kníh                                                                                      300,00 EUR 
Na nákup materiálu (podujatie Noc s Andersenom   

a Kreatív. knižnica), čistiac. prostriedku. na počítače                          496,00 EUR 
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Na nákup notebooku                                                                             240,00 EUR 

Poštovné                                                                                                    6,00 EUR 
                                  

 
Zo ŠR                                                                                                5.286,00 EUR        
3,33 % 

ZF 111 
 

Z vlastných príjmov                                                                           2.719,37 EUR       
1,72 % 

ZF 46                                                                             
                 
 
 
 
 

 
      Celkové náklady                                                                       160.709,83 EUR  

 
 
        
       spotrebované nákupy                                                                   27.589,28 EUR       17,17  

% 

        č. 50 
       materiál                                                                                       16.634,53 EUR       
                                                                                           z toho 

                                                                                                                                     knihy        8..757,40 EUR   5,45 % 

                                                                                                                                     časopisy    1.392,82 EUR    0,87 % 

 
       energie                                                                                         10.945,75 EUR    

 
 

       služby                                                                             8.359,40 EUR        5,20 % 

        č. 51 
       opravy a udržiavanie                                                                         332,32 EUR   

       cestovné                                                                                             519,20 EUR      
       ostatné služby                                                                                 7.507,88 EUR 
 

 
       osobné náklady                                                                        120.307,82 EUR       74,86 % 

        č. 52 
       mzdové náklady                                                                            85.366,12 EUR         
       z toho OON                                                                                                                            480,00 EUR                  0,30 % 

          priemerná   mzda                                                                                                      579,82 EUR   
      zákonné sociálne poistenie                                                            28.630,92 EUR               

      ostatné soc. poistenie                                                                             39,84 EUR  
      zákonné sociálne náklady                                                                6.270,94 EUR 

 
      dane a poplatky                                                                                406,86 EUR     0,25 % 

       č. 53 

 

 

       ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                             130,00 EUR       
0,08 % 
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       č. 54 

   
     odpisy, rezervy,opr. položky z prev.činnosti a finanč. činnosti        3.716,49 EUR        
2,31 % 

      č. 55 
     odpisy                                                                                                 3.716,49 EUR    

          
     finančné náklady                                                                                    199,98  EUR      0,13 % 

      č. 56 
        
         

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

        

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 

 

A. Neobežný majetok                                                                                        93.460,38 EUR  

 
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok -prehľad o pohybe      

Názov Účet Riadok 

súvahy 

OC k 

31.12.2013 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presun

y 

+/- 

OC k  

31.12.2014 

Sam.hnut.veci 022 016 62.296,29  63,07  62.233,22 

Dopr.prostr. 023 017 12.281,42    0,00  12.281,42 

DHIM 028 020   2.100,27    0,00    2.100,27 

DNIM 018 007 10.712,18    0,00  10.712,18 

Software 013 005 6.133,29    0,00    6.133,29 

SPOLU   93.523,45      63,07  93.460,38 

        

 

      

 Majetok je poistený v Union poisťovni a.s. prostredníctvom zriaďovateľa poistnou  
zmluvou č. 1147000 “Poistenie majetku” s účinnosťou od 1. 5. 2011. Aktualizáciu   
poistenia zmluvne zabezpečovala maklérska spoločnosť RESPECT SLOVAKIA s.r.o.   

sídliaca vo Zvolene. 
  Organizácie spravuje majetok vo vlastníctve zriaďovateľa, v celkovej hodnote 

173.582,28 EUR, z toho zapožičaný majetok je vo výške 13.263,92 EUR. 
            Knižný fond organizácie k 31.12.2014 je vo výške 217.731,38 EUR. 
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B.  Obežný majetok                                                                                            4.847,28 EUR  

 
Zásoby účet                                                                                                   26,45 EUR 

PHL v nádrži motorového   vozidla v celkovej výške                                  26,45 EUR  
 
Ostatné pohľadávky                                                                                    340,03 EUR 

Preplatok elektr. energie za 12/2015                          
 

Finančné účty                                                                                            4.480,80 EUR 
Pokladnica                                                                                                    263,43 EUR  
Známky v trezore knižnice v celkovej výške                                                 12,15 EUR  

Bankové účty                                                                                            4.205,22 EUR  

/ z toho účet SF 297,37 EUR  a vlastný účet KJKK 3.907,85 EUR / 
 

 

C.  Časové rozlíšenie                                                                                           1.419,00 EUR 

 

Na účte 381 bolo časovo rozlíšené uhradené: 
predplatné na noviny a časopisy pre rok 2015 v sume 1.301,79 EUR,  poistenie 
preprav. osôb 12,81 EUR, nájom rádio vysielača 32,92 EUR, nájom za P.O.Box  

13,50 EUR,  internet  49,67 EUR, webhost. služby 8,31 EUR 
 

 
 
 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

 

A. Vlastné imanie                                                                                                9.975,79 EUR   

 

Názov Účet Riado

k súv. 

stav 

31.12.2013 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Pre

sun

y 

+/- 

stav 

31.12.2014 

Nevyspor.výsl. 
hosp.min.rokov 

211 124 
 

11.911,90        0,00   4.894,27  7.017,63 

Výsldok hosp.  125 -4.894,27    2.958,16 

SPOLU    7.017,63     9.975,79 

        

 

 
 

B. Záväzky                                                                                                           3.903,02 EUR  

Rezervy 

Názov Účet Riadok 

súv. 

stav 

31.12.2013 

Tvorba 

+ 

Zníženie  

- 

Pre

sun

y 
+/- 

stav 

31.12.2014 

Ostatné 
krátkodobé 
rezervy 

323 131     1.982,80   0,00 1.982,80            0,00 
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SPOLU       1.982,80         0,00 

        

 

 
Zúčtovanie  medzi subjektami verejnej správy 

Názov Účet Riadok 

súv. 

stav 

31.12.2013 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Pre

sun

y 

+/- 

stav 

31.12.2014 

Zúčt. transferov 
rozp. obce a 
VÚC 

355 132      5.991,76       0,00 2.483,61      3.508,15 

SPOLU        5.991,76    3.508,15 

        

zúčtované odpisy 

 
Dlhodobé záväzky    

Názov Účet Riadok 

súv. 

stav 

31.12.2013 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Pre

sun
y 

+/- 

stav 

31.12.2014 

Záväzky zo 
sociál.fondu 

472 144 172,43 773,89 648,95      297,37 

SPOLU   172,43       297,37 

        
Čerpanie-príspevok na stravovanie zamestnancov 
 

 
Krátkodobé záväzky     

Názov Účet Riadok 

súv. 

stav 

31.12.2013 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Pre

sun

y 

+/- 

stav 

31.12.2014 

Dodávatelia 321 152 446,38       97,50   

SPOLU   446,38       97,50 

        

Slovak Telekom, a.s.   pevná linka, internet 12/2014  97,50 EUR 

 
 
 

 
C. Časové rozlíšenie                                                                                               297,37 EUR    
   

        Názov Účet Riadok 
súv. 

stav 
31.12.2013 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Pre
sun

y 

+/- 

stav 
31.12.2014 

Výnosy 
budúcich obd. 

384 180 2.791,24  414,96    2.376,28 

SPOLU   2.791,24     2.376,84 

        
 Poskytnutý kapitálový transfér zo ŠR prostredníctvom zriaďovateľa 

Knižnica neeviduje záväzky po lehote splatnosti. 
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                Záver 

 

 
Výnosy                                 163.667,99 EUR 
Náklady                                160.709,83 EUR  

Hospodársky výsledok           2.958,16 EUR 

 
      
 
 
 
 
 
      Knižnica Jána Kollára efektívne využíva finančné prostriedky z daňových príjmov pri 
maximálnom 
hospodárení. Pokračuje v úsporných opatreniach pre zníženie spotreby elektr. energie, nakoľko finanč. 
prostriedky za elektr. energiu tvoria podstatnú časť výdavkov knižnice. Dôsledne sleduje a  eviduje 
spotrebu kancelárskeho a iného materiálu. 
      Nakoľko knižnica má príjmy iba za členské, nákup a obnova knižničného fondu, sa realizuje len 
z grantov MK SR a z dotácie VUC.  Rovnako z podporeného projektu MK SR boli obstarané a 
vymenené 3 ks PC a 2 ks snímačov čiarových kódov. 
      Mesto Kremnica poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta na nákup kníh, notebooku a materiálu                  
na podujatia pre deti. 
       V roku 2014 sa uskutočnil prieskum trhu ohľadom služieb IKT, administrácie webovej stránky 
a prieskum trhu  poskytovateľov PZS.  
        Úrad BBSK vykonal verejné obstarávanie na dodávku a distribúciu elektriny pre organizácie  
v zriaďovateľskej pôsobnosti. Na základe výsledku verejného obstarávania uzatvorila knižnica v roku 
2014 Zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny s dodávateľom RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 
Žilina s účinnosťou 01.01.2015 do 31.12.2016. 
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    Hospodárenie vyčíslené v % 

  Ukazovateľ 
Skutočnosť 2014  

v eurách v % 

 a)  CELKOVÉ NÁKLADY NA ČINNOSŤ 
 
          160.709,83  

       z toho :   

        podiel miezd  z celkových nákl.-bez OON 84.886,12 52,82 

        podiel odvodov do poisťovní             28.670,76 17,84 

        zostávajúce náklady na prevádzku 47.152,95                   29,34 

b) CELKOVÉ VÝNOSY NA ČINNOSŤ 
 

163.667,99  

         z toho   

         dotácia od zriaďovateľa 149.464,00 91,32 

         dotácia zo ŠR    5.286,00  3,23 

         dotácia mesto Kremnica   1.042,00  0,64 

 
        výška finančných prostriedkov z celk. 
rozpočtu na hl.činn.-príjmy organizácie    2.994,62  1,83 

          z toho :   

                            tržby     2.944,62 1,83 

                            iné výnosy 
  

c) PREHĽAD O FIN..PROSTR. MK SR       pridelených            použitých  

  

MK-2975/2014/2.5- Zvýšenie čítavosti 

    3.800,00 3.800,00 

  
MK-2983/2014/2.1 Zlepšenie podmienok pre 
používateľov inf. techn. v knižnici     5.320,00 5.280,00 

 Kultúrne poukazy          6,00      6,00 

  

pridelená výška na 

kofinancovanie  

použitá výška na 

kofinancovanie  

  

Pridelené a použité finančnéprostriedky na 
kofinancovanie podporených projektov v GS 
MK SR z rozpočtu VÚC    222,49     222,49     
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Názov kultúrnej inštitúcie:Knižnica Jána Kollára, Kremnica 

 
Príloha č. 1 

      

 

Skutočnosť plnenia príjmov za rok 2014 

  
v eur 

        

  Položka 
Skutočnosť rok 

2013 
Skutočnosť rok 

2014 Zdroj 
/ kód 

111 Transfery v rámci verejnej správy zo št.r. 312008 3 015 5 286 

          

46 Vlastné príjmy spolu:   2 947 2 995 

  z toho:       

46 Granty 311     

46 Príjmy z prenajatých pozemkov 212002     

46 Príjmy z prenajatých budov,priest. a objekt. 212003     

46 Príjmy z prenajatých strojov., prístrojov 212004     

46 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 223001 2 936 2 995 

46 Ostatné nedaňové príjmy   11   

          

70 Granty a trasfery spolu       

11H 
Transféry v rámci verejnej správy z 
rozp.obce 

  410 1 042 

          

41 
Transfery v rámci verejnej správy z 
rozp.VUC 

312008 135 734 149 464 

          

  
 Bežné príjmy spolu    142 106 158 787 

      

 

Spracoval / linka: Ing.Petronela Pajerská  

ekonómka  045/ 6742063 
  

Schválil : Mgr.Peter Lysek,  

riaditeľ knižnice 

      

    
Dátum : 29.01.2015 
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Názov kultúrnej inštitúcie: Knižnica Jána Kollára, Kremnica 
     

Príloha č. 2 

Prehľad čerpania bežných výdavkov 
      

v eur 
 

  
Skutočnosť 2013 Skutočnosť 2014 

    
z 

daňov. 
z 

nedaň. 
z 

dotá- 
z 

rozp.   
z 

daňov. 
z 

nedaň. 
z 

dotá- 
z 

rozp. 

  
Celkom 

príjmov príjmov 
cie 
ŠR 

obce 
Celkom 

príjmov príjmov 
cie 
ŠR 

obce 

    (41) (46) (111) (11H)   (41) (46) (111) (11H) 

600  - Bežné výdavky celkom 145 847 135 734 6 688 3 015 410 158 511 149 464 2 719 5 286 1 042 

v tom: 0         0         

610 - Mzdy, platy, sl. pr. a OOV 81 488 81 042 446 0 0 84 886 84 786 100 0 0 

z toho: 0         0         

    611 - Tarifný plat 75 606 75 172 434     74 749 74 649 100     

    612 - Príplatky 5 882 5 870 12 0 0 10 137 10 137   0 0 

z toho:  osobný 4 562 4 560 2     8 579 8 579       

             príplatok za riadenie 1 320 1 310 10     1 558 1 558       

             ostatné zákonné príplatky 0         0         

    614 - Odmeny 0         0         

              z toho: jubilejné 0         0         

620 - Poistné a prísp. do poisťovní 27 287 27 030 257     28 671 28 671       

z toho:   621 až 625 -   Poistn.do 
zdrav.a soc.poisť. 

27 247 26 990 257     28 631 28 631       

627 Prísp.do doplnk.dôchodk.poisť. 40 40       40 40       

630 - Tovary a služby 36 654 27 412 5 817 3 015 410 43 461 34 574 2 558 5 286 1 042 

 z toho: 0         0         

   631 - Cestovné náhrady 385 340 45     429 429       

   632 - Energie, voda a komunik. 16 219 15 500 719     14 370 14 318 52     

       z toho:  632001  Energie 13 291 13 291       11 363 11 363       
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                   632002  Vodné, stočné 398 398       545 545       

                   632003  Pošt. a telek. 
služby 

1 377 1 096 281     1 282 1 223 52   6 

                  632004 Komunikač.infraštr. 1 154 716 438     1 186 1 186       

   633 - Materiál 8 311 3 087 1 799 3 015 410 16 499 8 554 1 622 5 286 1 036 

                  633006 Všeobecný materiál 2 133 1 620 288 15 210 4 115 3 673     442 

                  633009 Knihy, 
časop.,noviny 

5 918 1 467 1 251 3 000 200 10 150 4 881 1 163 3 806 300 

   634 - Dopravné  584 60 524     708 708       

   635 - Rutinná a štand. údržba 2 057 1 760 297     3 066 2 972 94     

   636 - Nájomné za nájom 359 359 0     413 345 68     

            z toho: 636001 Budov, objektov 279 279       279 279       

   637 - Služby 8 741 6 307 2 434     7 970 7 247 723     

z toho:  637004 Všeobecné služby 757 570 187     631 631       

               z toho: revízie a kontroly 
zariad. 366 366       553 553       

           637014 Stravovanie  5 022 4 753 269     4 748 4 748       

           637016 Prídel do soc.fondu 722 722       774 774       

           637027 
Odm.zam.mimoprac.pom. 

1 327   1 327     480   480     

           637035 Dane 332   332     223 223       

                  z toho : daň z nehnuteľnosti 0         0         

640 - Bežné transfery 417 250 167     1 494 1 433 60     

z toho:   642013 Na odchodné 0         1 190 1 130 60     
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Prehľad spotreby elektrickej energie 2014 – rozpočet 632 001 

 

mesiac dátum BV zálohy vyúčtovanie mesač.výd. ∑ 

nedopl.za 12/2013 16.01.2014   347,58 347,58 347,58 

Január 2014           

  17.02.2014   1602,06 1602,06 1949,64 

            

            

Február 2014 14.02.2014 721,00       

  11.03.2014   791,44 1512,44 3462,08 

            

            

Marec 2014 10.03.2014 721,00       

  10.04.2014   665,18 1386,18 4848,26 

            

            

Apríl 2014 04.04.2014 721,00       

  15.05.2013   274,36 995,36 5843,62 

            

            

Máj 2014 06.05.2014 721,00       

  19.06.2014   -137,79 583,21 6426,83 

            

            

Jún 2014 03.06.2014 721,00       

  16.07.2014   -384,02 336,98 6763,81 

            

            

Júl 2014 02.07.2014 721,00       

  19.08.2014   -379,37 341,63 7105,44 

            

            

August 2014 04.08.2014 721,00       

  18.09.2014   -385,28 335,72 7441,16 

            

            

September 2014 08.09.2014 721,00       

  17.10.2014   -377,22 343,78 7784,94 

            

            

Október 2014 03.10.2014 721,00       

      -94,62 626,38 8411,32 

            

            

November 2014 04.11.2014 1700,00       

  16.12.2014   -448,11 1251,89 9663,21 
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December 2014 02.12.2014 1700,00       

        1700,00 11363,21 

prepl.za 12/2014 21.1.2015   -340,03     

Spolu:   9889,00 1474,21 11363,21 11363,21 

Názov a sídlo organizácie: Knižnica Jána Kollára, Kremnica 
  

Príloha č. 3 

        

     

Prehľad  o  výške  
pohľadávok so 

stavom  k: 
31.12.2014 

 

        

O
z
n

a
č
e
n

ie
 

Druh pohľadávky 

ri
a
d
o
k
 s

ú
v
a
h
y

 

  z toho:   

Pohľadávky po lehote   z toho: 

celkom splatnosti Pohľadávky 

v eur v eur nevymožiteľné 

    v eur 

  (špecifikovať v komentári)  

      

  Pohľadávky 

spolu (hlavná + 
podnikateľská 
činnosť) 

              

  
 Pohľadávky z hlavnej činnosti 
spolu 

            

B.III.  Dlhodobé pohľadávky (048) 0,00 0,00   

B.III.1 z toho: Odberatelia  (311) (049) 0,00 0,00   

B.IV.  Krátkodobé pohľadávky (060) 340,03 0,00   

B.IV.1  z toho.  Odberatelia    (311) (061) 0,00 0,00   

B.IV.18  Pohľadávky z nájmu 
 

(078) 0,00 0,00   

   Pohľadávky z podnikateľskej činnosti 0,00 0,00   

        

        
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

Prehľad  o  výške  
neuhradených  

záväzkov  k: 

31.12.2014 
 

        

O
z
n

a
č
e
n

ie
 

Druh záväzku 

ri
a
d
o
k
 s

ú
v
a
h
y

 

Neuhradené  z toho: 
 

záväzky po lehote 
 

celkom splatnosti 
 

v eur v eur 
 

    
 

  (špecifikovať 
 

  v komentári) 
 

  Záväzky spolu 
(hlavná + 
podnikateľská 

činnosť) 

            
 

B. 
 Záväzky z hlavnej činnosti 
spolu 

    (126) 3 903,02 0,00 
 

B.I.  Rezervy   (127) 0,00 0,00 
 

B.II. 
 Zúčtovanie medzi  

 subjektmi verejnej správy 
(132) 3 508,15 

0,00 

 0,00 

B.III.  Dlhodobé záväzky (140) 297,37 0,00 
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B.III.5  Záväzky z nájmu (145) 0,00 0,00 
 

B.IV.  Krátkodobé záväzky (151) 97,50 0,00 
 

B.IV.1  Dodávatelia   (321) (152) 97,50 0,00 
 

   z toho:  plyn     0,00 0,00 
 

    elektrická energia   0,00 0,00 
 

    vodné, stočné   0,00 0,00 
 

    tepelná energia   0,00 0,00 
 

    palivá 
 

  0,00 0,00 
 

B.IV.12  Zamestnanci   (331) (163) 0,00 0,00 
 

B.IV.14 
 Zúčtov anie s orgánmi sociálneho poistenia  
 a zdrav otného poistenia (336) 

(165) 0,00 0,00 
 

   Záväzky z podnikateľskej činnosti   0,00 0,00 
 

        

Príloha:  komentár 
     

        
Vypracoval: 

 
Petronela 
Pajerská     

Číslo telefónu: 
 

045/6742063 
 

Schválil: 
Mgr.Peter 

Lysek  

Dátum: 
 

 
31.12.2014 

  

riaditeľ 

   
  

 
  

 


