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Knižnica Jána Kollára

I.

HLAVNÉ ÚLOHY

1. Ciele
Knižnica Jána Kollára, Kremnica je verejná regionálna, kultúrna, informačná a vzdelávacia
inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Hlavným
poslaním knižnice je získavať, spracovávať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond
a poskytovať základné a špecializované knižnično-informačné služby.
Plnenie merateľných ukazovateľov stanovených zriaďovateľom a schválených v rámci
programového rozpočtu pre rok 2022 (program 010 Kultúra, podprogram 01002 Knižnice) je
prioritou č. 1. V rámci programového rozpočtu sú pre knižnice záväzné merateľné
ukazovatele počtu získaných knižničných jednotiek, počtu výpožičiek, počtu registrovaných
používateľov a počtu evidovaných návštevníkov. Dlhodobým cieľom je tiež postupná obnova
priestorov knižnice a obnova nábytkového vybavenia, ktorá bude pokračovať aj v roku 2022.
Dokončením obnovy priestorov oddelenia literatúry pre dospelých a revitalizáciou čitárne
splníme dlhodobý plán obnovy priestorov pre používateľov.
Využívaním dostupných moderných metód a foriem knižničnej činnosti chceme zabezpečiť
slobodný prístup k relevantným informáciám, pravidelným celoživotným vzdelávaním
knihovníkov zvyšovať úroveň poskytovaných služieb.
V roku 2022 chceme tiež vymeniť zastaraný systém bezpečnostných brán za moderný RFID
systém, ktorý uľahčí a urýchli pracovné činnosti a zabezpečí adekvátnu ochranu knižničného
fondu.
Dôležitou súčasťou knižničnej činnosti je zabezpečiť dostupnosť literatúry cez možnosť
širšieho nákupu literatúry, či ponúknuť komunitné aktivity rôzneho druhu, k čomu chceme
využiť aj finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov.
V rámci prezentačných aktivít chceme ponúknuť pravidelné, ale aj jednorazové podujatia
a aktivity pre deti aj dospelých (besedy so spisovateľmi, aktivity zamerané na podporu
čítania, informačnú výchovu, tvorivé dielne pre deti, ale aj seniorov a iné.
Z regionálnej funkcie nám vyplývajúca metodická a koordinačná činnosť, ktorá bude
zabezpečená pre mestské a obecné knižnice okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad
Hronom formou metodických návštev, konzultácií, vzdelávania zamestnancov mestských
a obecných knižníc , ale tiež poskytovaním odborno-poradenskej činnosti pri riešení a
zabezpečovaní odborných knižničných, technických a prevádzkových problémov .
Racionálne využívanie a zveľaďovanie zvereného majetku BBSK je tiež prioritou.
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V súlade so schváleným programovým rozpočtom pre rok 2022 sú stanovené nasledovné
merateľné ukazovatele:
UKAZOVATEĽ

PLÁN 2022

Počet získaných knižničných jednotiek

1 000

Počet výpožičiek

125 000

Počet registrovaných používateľov knižnice

1 600

Počet evidovaných návštevníkov knižnice

20 000

Termín: rok 2022
Zodpovední: riaditeľ, všetci pracovníci ÚKIS

2. Riadenie organizácie a organizácia práce
a) Riadiaca činnosť bude zabezpečovaná v podmienkach organizácie prostredníctvom
operačných porád vedenia, útvarov a oddelení, príkazmi riaditeľa. Riadiaca,
personálna, organizačná a kontrolná práca bude zameraná na vytváranie
materiálnych, finančných, priestorových a personálnych podmienok pre činnosť
organizácie tak, aby kvalitne a na odbornej úrovni plnila funkciu regionálnej knižnice
a tiež mestskej knižnice pre mesto Kremnica. Taktiež plánujeme pokračovať
v modernizácii nábytkového vybavenia priestorov a to dokončením oddelenia
literatúry pre dospelých a čitárne. Dôležitou súčasťou plánovania organizácie bude
propagácia knižničnej činnosti, podujatí, aktivít a to v miestnych Kremnických
novinách, v regionálnej tlači, na webovej stránke, sociálnych sieťach a google účte
organizácie. Kvalitnou kultúrno-výchovnou činnosťou a jej medializáciou sa budeme
snažiť docieliť vyššiu návštevnosť a využiteľnosť služieb knižnice a to najmä deťmi
a mládežou. Vedenie organizácie bude dbať na dodržiavanie internej smernice
v procese verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na
uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb v Knižnici Jána Kollára.
Pri vykonávaní zverených úloh zamestnancov, vedenie motivačne podporí samostatný,
kreatívny a tvorivý prístup a tiež zodpovednosť zamestnancov. Sústavné vytváranie
podmienok bude samozrejmosťou pre kvalitnú a kvalifikovanú plánovaciu, rozborovú
a vyhodnocovaciu činnosť nielen v organizácii, ale aj vo verejných knižniciach regiónu.
Dôraz bude potrebné klásť aj na úsporné opatrenia, racionálne využívanie
a zveľaďovanie zvereného majetku, sledovanie a znižovanie energetickej náročnosti
a prevádzkových nákladov. Dodávateľským spôsobom zabezpečí organizácia plnenie
úloh vyplývajúcich z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisov
požiarnej ochrany. Pri plnení úloh na úseku civilnej ochrany bude organizácia
postupovať v súlade s pokynmi zriaďovateľa a podľa ročného plánu organizácie.
Knižnica plánuje tiež vykonať riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov za bežný
2

Knižnica Jána Kollára
kalendárny rok. Súčasťou plánu je aj aktívne hľadať možnosti na získavanie financií
z mimorozpočtových zdrojov (Fond na podporu umenia, MK SR, rozpočet mesta
Kremnica a iné) a tiež následne dbať na zrealizovanie, správne vecné vyhodnotenie
a vyúčtovanie úspešných projektov.
Týždenný výpožičný čas, ktorý je momentálne nastavený na 38 hodín týždenne
neplánujeme meniť, pretože chceme udržať prístupnosť knižnice pre všetkých
návštevníkov.
b) V roku 2022 organizácia neplánuje meniť organizačnú štruktúru, nakoľko vyhovuje
potrebám organizácie na zabezpečenie chodu jednotlivých útvarov a oddelení.
c) Vnútorné smernice budú upravované a doplňované v roku 2022 priebežne podľa
novely príslušných zákonov a potrieb organizácie.
Termín: rok 2022
Zodpovední : riaditeľ a všetci pracovníci

3. Personálne zabezpečenie

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ
POČET (PREPOČÍTANÝ)

PRIEMERNÁ MZDA
V EUR

PRIEMERNÁ
VEKOVÁ HRANICA

12,5

1116,24

49,85

a) Stav zamestnancov spolu, plánovaný vznik – ukončenie a zmeny pracovných
pomerov v priebehu roka 2022
V roku 2022 neplánuje organizácia meniť počet zamestnancov, ktorý v súčasnosti
predstavuje 13 zamestnancov (prepočítaný počet 12,5). Iné zmeny budú riešené priebežne
pri ukončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca, odchodom do dôchodku, alebo
v prípade porušenia pracovnej disciplíny, či neplnenia pracovných povinností v súlade so
Zákonníkom práce.
b) na úsekoch odborných činností (počet zamestnancov – 10 v troch útvaroch – útvar
riaditeľa, útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov, útvar knižničnoinformačných služieb). Zamestnanci útvaru knižnično-informačných služieb , ktorí
prichádzajú do styku s používateľmi pracujú v troch oddeleniach a to oddelenie
literatúry pre dospelých, oddelenie literatúry pre deti a čitáreň. Zamestnanci si
priebežne dopĺňajú vzdelanie účasťou na Akreditovanom vzdelávacom programe –
Knižnično-informačné služby, alebo iných dostupných školeniach pre knihovníkov,
ktoré organizujú vyššie metodické pracoviská.
na úsekoch ekonomických a technicko-hospodárskych činností (počet zamestnancov
– 3, prepočítaný stav 2,5). Personálne zmeny na úseku v priebehu roka budeme riešiť
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priebežne pri ukončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca a to odchodom
do dôchodku, alebo v prípade vzniku iných okolností v súlade so Zákonníkom práce.
c) Plán školení, odborných a vzdelávacích podujatí

Pravidelné školenia zamestnancov na úseku bezpečnosti práce a na úseku CO podľa
ročného plánu, účasť zamestnancov na odborných a vzdelávacích podujatiach, školenie
novo prijatých zamestnancov.
d) Plán zvyšovania kvalifikácie zamestnancov

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov bude podmienené účasťou na vzdelávacích
školeniach, seminároch, či teoreticko-praktických tréningoch určených pre knihovníkov,
alebo ekonomických pracovníkov knižnice, organizácia bude podporovať záujem
zamestnancov o zvyšovanie odbornej kvalifikácie. V roku 2022 absolvuje jeden
zamestnanec útvaru knižnično-informačných služieb Akreditovaný vzdelávací program
pod názvom Knižnično-informačné služby, zameraný na všeobecné knihovnícke základy.
Termín: rok 2022
Zodpovední : riaditeľ a všetci pracovníci

4. Technické zabezpečenie úloh
a) Nakoľko Knižnica Jána Kollára sídli v historickej mestskej budove v bezplatnom nájme,
nie sú možné stavebno-technické zásahy do budovy (opravy, rekonštrukcie, údržba
a pod). Mesto Kremnica ako majiteľ budovy priebežne zabezpečuje potrebné opravy
a údržbu budovy.
b) Knižnica Jána Kollára sídli v prenajatých priestoroch v historickom centre mesta. Mesto
Kremnica nám budovu prenajíma bezodplatne a knižnica ju využíva na plnenie
hlavných úloh svojej činnosti.
c) V roku 2022 organizácia plánuje dokončiť revitalizáciu nábytkového vybavenia
priestorov knižnice. Dokončiť chceme oddelenie literatúry pre dospelých, kde sme
začali s revitalizáciou dvoch miestností v roku 2020, pokračovali v roku 2021 ďalšími
dvoma miestnosťami a je potrebné dokončiť prechodovú chodbu a poslednú
miestnosť. Tiež plánujeme revitalizáciu čitárne. Revitalizácia zahŕňa vypratanie
pôvodného nábytkového vybavenia, vymaľovanie priestorov hygienickým náterom,
pokládka podlahovej krytiny, kúpa nových regálov a iného nábytkového vybavenia,
zriadenie oddychovej zóny. Odhad ceny rekonštrukcie: 28 600,- €. Rekonštrukciu
plánujeme realizovať v druhom polroku roku 2022 v mesiacoch september –
november 2022. Revitalizáciou priestorov knižnice chceme docieliť atraktívnejší
a príjemnejší priestor čitárne, kde v priebehu roka organizujeme podujatia pre
verejnosť, kde si ľudia prídu posedieť a prečítať dobrý časopis, alebo využiť službu
verejného internetu. Dokončením revitalizácie v oddelení literatúry pre dospelých
chceme docieliť zjednotenie a zladenie nábytkového vybavenia v celom priestore,
vytvoriť ďalšiu oddychovú zónu aby sa návštevníci cítili príjemne a radi knižnicu
navštívili znovu.
V roku 2022 organizácia plánuje tiež z kapitálových výdavkov z rozpočtu BBSK nákup
a montáž bezpečnostného systému RFID na ochranu knižničného fondu v celkovej
4
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výške 19 500 €. Nákup plánujeme v mesiaci máj 2022 a realizácia máj - jún 2022 kedy
budú do všetkých kníh nalepené RFID štítky.
d) Aktualizovať plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.
Vypracovať plán prípravy na CO.
Teoreticky vzdelávať zamestnancov KJK - zameranie na zásady správania sa pri vzniku
mimoriadnych udalostí.
Realizovať praktický nácvik evakuácie zamestnancov v zmysle spracovaných plánov
ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.
Prednáška na tému poskytovanie prvej pomoci s praktickými ukážkami.
Zabezpečiť akcieschopnosť vytvorených štruktúr CO v KJK na krízovú situáciu.
Požiadať príslušný odbor krízového riadenia okresného úradu o aktuálny výpis
z analýzy územia.

Termín: rok 2022
Zodpovedný: riaditeľ

5. Plán vnútornej kontroly
Vnútorná kontrola organizácie je zabezpečená prostredníctvom zamestnanca
povereného vykonávaním pravidelnej kontroly a to:
ekonomickej, ktorá je zameraná na kontrolu pokladničnej hotovosti, dodržiavanie
stanovených limitov hlavnej pokladne a dielčích pokladní, kontrola správnosti
odvádzania tržieb od používateľov, kontrola dodržiavania smernice o zásadách
hospodárenia s majetkom BBSK a iné.
funkčnej kontroly , zameranej na plnenie úloh a hlavných merateľných ukazovateľov
činnosti stanovených v ročnom pláne činnosti a ďalšími operatívnymi plánmi,
kontrola plnenia opatrení vychádzajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov / účinnosť od 25.5.2018/ a Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ 2016/679 – GDPR, kontrola plnenia príkazov vydaných riaditeľom
organizácie.
všeobecnej kontroly - kontrola dodržiavania a využívania pracovnej doby, príchodu
na pracovisko a odchodu z neho, dodržiavanie doby prestávky na jedlo, ochrana a
zabezpečovanie priestorov a majetku pred vykradnutím alebo poškodením,
dodržiavanie zásad požiarnej ochrany a zásad bezpečnosti pri práci.
Termín: rok 2022
Zodpovední : riaditeľ, ÚETČ
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6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného
kontrolóra BBSK
Na základe poverenia č. 47/2021 zo dňa 7.10.2021 vykonali zamestnanci Útvaru hlavného
kontrolóra BBSK kontrolu s cieľom overiť dodržiavanie zákonnosti pri hospodárení
s verejnými prostriedkami so zameraním na zmluvné vzťahy, pracovnoprávne vzťahy, príjmy,
výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie. Knižnici Jána Kollára
vyplynula povinnosť zaslať písomný zoznam prijatých opatrení (31.1.2022) a bola stanovená
lehota na splnenie prijatých opatrení (31.1.2023).
Termín: 31.1.2022
Zodpovedný: riaditeľ

7. Informácia o plánovanom vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2022
Inventarizácia majetku a záväzkov bude vykonaná v Knižnici Jána Kollára na základe príkazu
riaditeľa. Predmetom inventarizácie bude všetok hmotný a nehmotný majetok organizácie
vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov v súlade so zákonom o účtovníctve. Druh
inventarizácie – riadna. Ústredná inventarizačná komisia bude zodpovedná za uskutočnenie
inventarizácie všetkého hmotného i nehmotného majetku vrátane zaúčtovania
inventarizačných rozdielov a čiastková inventarizačná komisia bude zodpovedná za
uskutočnenie fyzickej a dokladovej inventúry v organizácii podľa charakteru majetku.

II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU
Na rok 2022 zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj schválil v rozpočte 6 500 €
účelovo viazanú dotáciu na nákup knižničného fondu. Merateľný ukazovateľ počtu získaných
knižničných jednotiek stanovených zriaďovateľom je na rok 2022 stanovený v počte 1 000 k.
j. Z celkového počtu prírastkov plánujeme 5% v jazyku národnostných menšín (čeština,
nemčina).
Počet titulov predplatených periodík na rok 2022 predstavuje 33 titulov (denníky,
týždenníky, mesačníky)
Ďalšie doplňovanie knižničného fondu bude závisieť aj od objemu finančných prostriedkov,
ktoré organizácia získa z vlastných príjmov, z mimorozpočtových verejných zdrojov z Fondu
na podporu umenia alebo z rozpočtu mesta Kremnica, ale tiež dary od používateľov. Dotáciu
z FPU vo výške 3 000,00 € schválenú v roku 2021 sme čerpanie presunuli do roku 2022.
Nákup z uvedenej dotácie FPU plánujeme v mesiacoch január – apríl 2022, aby bol dodržaný
termín realizácie projektu a termín vecného a finančného vyhodnotenia. Ďalší nákup
knižničných jednotiek z dotácie mesta Kremnica v máji 2022 a z účelovej dotácie od
zriaďovateľa vo výške 6 500,00 € bude prebiehať v mesiacoch máj – október 2022, z dotácie
FPU na rok 2022 zrealizujeme nákup v mesiacoch november – december, čo zabezpečí
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pravidelné dopĺňanie knižničného fondu počas celého roka. Nákup knižničných dokumentov
budeme realizovať prostredníctvom vydavateľstiev a kníhkupectiev, s ktorými máme vopred
dohodnutý zmluvný rabat, ale aj v lokálnych kníhkupectvách.
Skladbu nakúpeného knižničného fondu budeme prispôsobovať potrebám a požiadavkám
používateľov všetkých vekových kategórií, v súlade so zásadami akvizičnej politiky
organizácie a pravidlami akvizičnej komisie.
Opotrebované, nevyhovujúce, zastarané a stratené dokumenty plánujeme vyraďovať na
základe odporučenia vyraďovacej komisie a to v roku 2022 v počte 900 k. j.
Stav knižničného fondu na rok 2022 je plánovaný na 63 590 k.j.
Predpokladané finančné prostriedky na nákup KF v roku 2022:
UKAZOVATEĽ

V EUR

príspevok z FPU na rok 2022
príspevok z FPU nevyčerpaný v roku 2021
z rozpočtu daňových príjmov BBSK - účelovo určené na nákup KJ (kníh)
z rozpočtu daňových príjmov BBSK – účelovo určené na predplatné e-kníh
z rozpočtu daňových príjmov BBSK - predplatné periodík
príspevok miest, obcí
vlastné zdroje knižnice – knihy
vlastné zdroje knižnice – predplatné periodík
Iné (špecifikovať)
Spolu:

10 000,00 €
3 000,00 €
6 500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
200,00 €
200,00 €
22 400,00 €

Termín: rok 2022
Zodpovední : riaditeľ, pracovníčky ÚZSaOKF

III. VÝPOŽIČKY KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK, REGISTROVANÍ
POUŽÍVATELIA
V roku 2022 bude prioritou plnenie zriaďovateľom určených merateľných ukazovateľov
počtu výpožičiek (125 000 výpožičiek/rok) a registrovaných používateľov (1600
registrovaných používateľov/rok). Na plnenie úloh bude potrebná spolupráca všetkých
zainteresovaných oddelení navzájom a taktiež spolupráca so školami a organizáciami
v Kremnici a blízkom okolí.
Pozornosť bude potrebné venovať najmä práci s deťmi a mládežou a podieľať sa na
vytváraní a posilňovaní čitateľských návykov, rozvíjať čitateľskú gramotnosť u detí a mládeže
cez rôzne interaktívne podujatia, čítania s porozumením. Na zvyšovanie návštevnosti
a podporu čitateľskej gramotnosti pripravujeme rôzne podujatia pre deti aj dospelých .
Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim počet výpožičiek je najmä nákup a obsahové zameranie
novej literatúry. Prihliadať budeme samozrejme najmä na požiadavky používateľov a dbať na
propagáciu literatúry. Maximálne úsilie bude potrebné vyvinúť pri získavaní finančných
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prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, aby sme uspeli a mohli doplniť fond o kvalitnú,
žiadanú literatúru.
Prostredníctvom služby Kniha bus sa chceme priblížiť a sprístupniť knižničný fond aj
imobilným používateľom, či seniorom a knihy im aj naďalej doručovať do ich domáceho
prostredia.
Cez možnosť výpožičky elektronických kníh, chceme byť zasa o krok bližšie k používateľom,
umožniť im vypožičiavanie kníh 24 hodín denne, sedem dní v týždni, a takto zvýšiť počet
týchto výpožičiek, a to najmä vzdelávaním používateľov v oblasti používania tejto služby, ale
tiež pozornosť zamerať na propagáciu tejto služby. Osobitnú pozornosť budeme tiež
venovať kultúrno-výchovnej činnosti a kultúrno-vzdelávacej činnosti a to najmä pre deti do
15 rokov a to aj využitím online formy ponúkaných podujatí, v prípade, že situácia neumožní
živé podujatia.
Medziknižničnú výpožičnú službu budeme aj naďalej vybavovať podľa požiadaviek
používateľov a prijatých zásad oslovených knižníc.
Internetové služby naďalej budeme poskytovať bezplatne všetkým záujemcom na 6-ich
pracovných staniciach, umiestnených v priestoroch čitárne.
Dokončením revitalizácie priestorov knižnice a vytvorením oddychových zón chceme vytvoriť
príjemný priestor, kde sa budú používatelia radi vracať a využívať služby vo väčšej miere, ale
taktiež prilákať nových potencionálnych používateľov.
Termín: rok 2022
Zodpovedná: riaditeľ, vedúca ÚKIS

IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ
ČINNOSŤ
V roku 2022 na Oddelení bibliografie a informácií plánujeme:
Podľa požiadaviek používateľov knižnice vypracovávať rešerše a poskytovať bibliografické
informácie.
Priebežne budovať regionálnu databázu článkov tematicky zameraných na územie okresov
Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Články budú spracovávané v knižničnoinformačnom systéme DAWINCI.
Ďalej plánujeme doplniť Archív regionálnej tlače o informačné materiály Retro pohľady do
archívu regionálnej tlače – Žarnovický mesačník (pohľad piaty ) a Retro pohľady do archívu
regionálnej tlače – Novobanské noviny (pohľad šiesty).
Jedná sa o súpisy uvedených periodík, ktoré budú vystavené na webovej stránke knižnice.
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Na tomto oddelení budeme pokračovať aj v spravovaní sociálnych sietí, vo vytváraní
a úprave príspevkov, v strihaní videí, v tvorbe knižničného časopisu Knižko a p.
Termín: rok 2022
Zodpovední : riaditeľ, vedúca ÚKIS

V.

VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA,
ktorých je knižnica hlavným organizátorom

Knižnica Jána Kollára každoročne ponúka používateľom rôzne výchovno-vzdelávacie, kultúrnospoločenské podujatia, besedy so spisovateľmi, neformálne vzdelávanie zamerané na zvyšovanie
čitateľskej gramotnosti, či interaktívne prezentácie kníh, ale tiež viacdenné letné aktivity pre deti.
V mesiacoch júl a august sa deti opätovne môžu tešiť na tradičné podujatie pod názvom Kreatívna
knižnica, kde si každý prázdninový štvrtok vyrobia nový výrobok, ktorý si následne odnesú domov.
Toto podujatie sa každoročne teší veľkej obľube. Tiež, pokiaľ pandemická situácia dovolí,
plánujeme pokračovať v spolupráci s Domovom dôchodcov, či s Klubom dôchodcov v Kremnici a pre
nich pripravíme zaujímavé aktivity. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie budeme svoje
aktivity orientovať do online priestoru na sociálne siete, aby sme nestratili kontakt s používateľmi.
a) jednorazové podujatia
NÁZOV

TERMÍN

MIESTO

Kalendárium: Výstava ilustrácií
detí podľa Dobšinského
rozprávok
Pestrá mozaika podujatí:
Kreatívny workshop – výroba
sviečok z včelieho vosku
Tvorivé dielne:
Výroba brmbolcov z vlny
Knižnica a jej pestrá mozaika
podujatí: Workshop – Tvoríme
z mydlovej hmoty – prednáška
s praktickou ukážkou
Minigaléria tvorby regionálnych
remeselníkov: Mydlové
potešenie – výstavka mydlových
kytičiek a mydiel
Knižnica a jej pestrá mozaika
podujatí: Michaela Ella
Hajduková – beseda so
spisovateľkou
Osmijanko v knižnici –
interaktívne predstavenie
Tvorivé dielne:
Koberček z brmbolcov

január

KJK

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV
20

január

KJK

13

230.00 €

30.00 €

január

8

5.00 €

5.00 €

január

KD
Kremnica
čitáreň KJK

12

230.00 €

30.00 €

január

čitáreň KJK

30

10.00 €

10.00 €

február

čitáreň KJK

20

200.00 €

40.00 €

február

KJK

15

100.00 €

100.00 €

február

Klub dôch.,
Kremnica

10

5.00 €

5.00 €

9

PREDPOKLADANÝ
ROZPOČET NA
PODUJATIE
10.00 €

Z TOHO
PRIAME
NÁKLADY KI
10.00 €

Knižnica Jána Kollára
Týždeň slovenských knižníc –
Pestrá mozaika podujatí:
Stretnutie s ilustrátorom
Týždeň slovenských knižníc –
autorské čítanie s Danielou
Bednářovou
Tvorivé dielne:
Zdobenie sviečky servítkovou
technikou
Pestrá paleta podujatí: Týždeň
knižníc – Miriam Jarošová –
odborná prednáška
meteorologičky o klimatických
zmenách a ich vplyve na človeka
Pestrá paleta podujatí:
Stretnutie s ilustrátorom

marec

KJK

15

230.00 €

30.00 €

marec

KJK

20

20.00 €

20.00 €

marec

KD
Kremnica

10

10.00 €

10.00 €

marec

čitáreň KJK

25

160.00€

20.00€

marec

KJK

15

250.00 €

50.00 €

Knižnica a jej pestrá mozaika
podujatí: Etikoterapia – metóda
na hľadanie hlbokých príčin
ochorení
Noc s Andersenom – obľúbené
nocovanie v knižnici
Les ukrytý v knihe – stretnutie
s lesníkom

marec

čitáreň KJK

15

150.00 €

40.00 €

apríl

KJK

15

60.00 €

60.00 €

apríl

KJK

20

30.00 €

30.00 €

apríl

8

5.00 €

5.00 €

apríl

DD a DSS
Kremnica
čitáreň KJK

15

50.00 €

50.00 €

apríl

KJK

20

150.00 €

10.00 €

apríl

KJK

25

150.00 €

10.00 €

apríl

8

10.00 €

10.00 €

apríl

KD
Kremnica
čitáreň KJK

30

10.00 €

10.00 €

máj

KJK

20

270.00 €

50.00 €

máj

KJK

15

200.00 €

20.00 €

máj

čitáreň KJK

10

5.00 €

5.00 €

máj

KD
Kremnica

10

10.00 €

10.00 €

Ľudmila Podjavorinská – 150.
výročie narodenia – čítanie prózy
GUBAŇA – prednáška
o spracovaní a využití ovčej vlny
Pestrá paleta podujatí: Historky –
– Lesy v dejinách Kremnice –
prezentácia knihy Daniela HaasKianičku
Pestrá paleta podujatí: Andrej
Sládkovič – odborná prednáška
Tvorivé dielne:
Jarná dekorácia na stôl
Minigaléria tvorby regionálnych
remeselníkov: Veľkonočné
vajíčka – výstavka kraslíc
Pestrá paleta podujatí: Edudrama
– interaktívne predstavenie pre
deti
Pestrá paleta podujatí: Starovek
– odborná prednáška
RÚVZ ZH – Svetový deň bez
tabaku – prednáška o vplyve
fajčenia na naše zdravie
Tvorivé dielne:
Výroba ozdobného kvetináča
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Pestrá paleta podujatí: Zuzana
Kuglerová – beseda so
spisovateľkou
Pestrá paleta podujatí:
Histamínová intolerancia –
odborná prednáška
Pestrá paleta podujatí:
Remeselný workshop –
Drotárstvo – prednáška spojená s
praktickou ukážkou
Minigaléria tvorby regionálnych
remeselníkov: Drotárstvo –
výstavka výrobkov z drôtu Boženy
Krivákovej
Pestrá paleta podujatí: Historky –
prednáška zameraná na históriu
Kremnice
Celé Slovensko číta deťom –
čítajme deťom 20 minút denne
každý deň
Tvorivé dielne:
Závesná dekorácia
Ryžovanie zlata – prednáška

máj

čitáreň KJK

15

160.00 €

10.00 €

máj

čitáreň KJK

10

150.00 €

10.00 €

máj

čitáreň KJK

10

210.00 €

10.00 €

máj

čitáreň KJK

35

10.00 €

10.00 €

jún

KJK

15

60.00 €

10.00 €

jún

KJK

20

10.00 €

10.00 €

jún

10

5.00 €

5.00 €

jún

KD
Kremnica
čitáreň KJK

20

20.00 €

20.00 €

Pestrá paleta podujatí: Jana
Benková – beseda so
spisovateľkou
Pestrá paleta podujatí:
Remeselný workshop – Keramika
– prednáška s praktickou ukážkou
Minigaléria tvorby remeselníkov:
Keramická tvorba Igora Hudeca
Tvorivé dielne: Výroba koberčeka
zo starých tričiek – príprava
Tvorivé dielne: Výroba koberčeka
zo starých tričiek – dokončenie
Pestrá paleta podujatí:
SpozaVoza – interaktívne
predstavenie pre deti
Noc v knižnici
Pestrá paleta podujatí: Stretnutie
s ilustrátorom
Tvorivé dielne:
Výroba košíka
Kremnický banský spolok –
beseda s členmi spolku
Pestrá paleta podujatí: Historky –
p. Petrovič –prednáška v rámci
DEKD
Pestrá paleta podujatí:
Remeselný workshop – Plstenie –
prednáška s praktickou ukážkou

jún

čitáreň KJK

15

160.00 €

10.00 €

jún

čitáreň KJK

10

210.00 €

10.00 €

jún

čitáreň KJK

20

10.00 €

10.00 €

júl

10

5.00 €

5.00 €

10

0.00 €

0.00 €

september

KD
Kremnica
Klub dôch.,
Kremnica
KJK

20

260.00 €

50.00 €

september
september

KJK
KJK

80
20

150.00 €
250.00 €

150.00 €
50.00 €

september

10

10.00 €

10.00 €

september

KD
Kremnica
čitáreň KJK

15

20.00 €

20.00 €

september

čitáreň KJK

20

230.00 €

20.00 €

september

čitáreň KJK

10

210.00 €

10.00 €

august
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Minigaléria tvorby remeselníkov:
Plsť – výstavka tvorby Ivety
Vrabcovej
Prednáška Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva
Tvorivé dielne:
Výroba svietnika
Miro Žbirka – 70. výročie
narodenia – spomínanie na jeho
život a piesne
Pestrá paleta podujatí – Emily D.
Beňová – beseda so spisovateľkou
Regionálna autorka Matilda
Olbrichtová – autorské čítanie
Pestrá paleta podujatí:
Osmijanko – interaktívne
predstavenie pre deti
Tvorivé dielne:
Vianočná dekorácia na stromček
ÚVZ ZH – Svetový deň diabetu –
odborná prednáška
Pestrá paleta podujatí:
Remeselný workshop –
Košikárstvo – prednáška
s praktickou ukážkou
Minigaléria tvorby remeselníkov:
Prútené košíky – výstavka

september

čitáreň KJK

30

10.00 €

10.00 €

október

KJK

12

5.00 €

5.00 €

október

KD
Kremnica
DD a DSS
Kremnica

10

5.00 €

5.00 €

10

5.00 €

5.00 €

október

čitáreň KJK

20

210.00 €

10.00 €

október

KJK

15

5.00 €

5.00 €

november

KJK

20

270.00 €

50.00 €

november

10

10.00 €

10.00 €

november

KD
Kremnica
čitáreň KJK

10

5.00 €

5.00 €

november

čitáreň KJK

10

210.00 €

10.00 €

november –
december
december

čitáreň KJK

30

10.00 €

10.00 €

čitáreň KJK

20

160.00 €

10.00 €

Mikulášske čítanie pri krbe

december

KJK

25

3.00 €

3.00 €

Tvorivé dielne: Výroba vianočnej
dekorácie na stôl
ÚVZ ZH – Medzinárodný deň ľudí
so zdravotným postihnutím –
odborná prednáška
Spolu: 61

december

KD
Kremnica
čitáreň KJK

10

10.00 €

10.00 €

10

5.00 €

5.00 €

1 041

5 623.00 €

1253.00 €

Pestrá paleta podujatí: Lenka
Gahérová – beseda so spisovateľkou

október

december

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sme presunuli realizáciu niektorých podujatí
zo série Pestrá paleta podujatí, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v roku 2021 a boli podporené
Fondom na podporu umenia na prvý polrok roku 2022. Jednorazové výchovno vzdelávacie
podujatia sú orientované pre všetky vekové kategórie a sociálne vrstvy obyvateľstva. Každý
má možnosť vybrať si z pestrej ponuky podujatí. V roku 2022 plánujeme urobiť 61
jednorazových podujatí, na ktorých sa zúčastní 1 041 účastníkov.
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b) cyklické podujatia
NÁZOV

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV
40

PREDPOKLADANÝ
ROZPOČET NA
PODUJATIE

Z TOHO
PRIAME
NÁKLADY KI

KJK, ZŠ
Jastrabá

45

5.00 €

5.00 €

KJK

30

3.00 €

3.00 €

90

5.00 €

5.00 €

8.00 €

8.00 €

3.00 €

3.00 €

TERMÍN

MIESTO

január –
december 20x

čitáreň KJK

Slovenské ľudové rozprávky –
pojem ľudová slovesnosť

január – apríl 3x

Po stopách Malého Princa –
Antoine de Saint-Exupéry – život
autora a čítanie z jeho tvorby
Knihovnícko-informačná výchova
– všeobecné informácie o knižnici,
spojené s exkurziou po KJK
Veselé zúbky – rozprávanie o
raste zubov a starostlivosti o ne
Ako vznikajú veci – vzdelávacie
pásmo o veciach okolo nás
Daniel Hevier – Päťka z nudy –
interaktívne čítanie a rozprávanie
o ľudských vlastnostiach
Tvorivé dielne – tematické tvorivé
dielne pre deti
Ezopove bájky – interaktívne
čítanie a vysvetlenie pojmov bájka
a báj
Plynutie času – spoznávame
hodiny
Prechádzka ročnými obdobiami –
interaktívne čítanie a rozprávanie
o ľudských vlastnostiach
Prvácka pasovačka

január – apríl 2x

PC kurz pre dospelých

Aj tak budem knihovníkom –
praktická ukážka práce knihovníka
Týždeň mozgu – Potrápme si
hlavičky! – interaktívna výchova
Decká z mesta sa nevedia biť –
zážitkové čítanie
Rozprávanie o Kremnici – vznik
a história mesta Kremnica
Cestujeme po Európe – Taliansko
– zamerané na rozvoj čitateľskej
gramotnosti
Deň matiek – rozprávanie
a čítanie o mamách
Záložky – informatívna výchova
spojená so zhotovovaním záložiek
Slovensko – krajina plná
tajomstiev – minikvíz o našej
krajine

január –
december 9x
január –
december 6x
január –
december 2x
február 2x

KJK
KJK

70
30

KJK

30

2.00 €

2.00 €

KJK

60

50.00 €

50.00 €

KJK, ZŠ
Jastrabá

40

2.00 €

2.00 €

február –
november 4x
február –
november 4x

KJK

40

5.00 €

5.00 €

KJK

40

5.00 €

5.00 €

marec – apríl 2x

KJK

25

5.00 €

5.00 €

marec 3x

KJK

10

2.00 €

2.00 €

marec 1x

KJK

20

3.00 €

3.00 €

apríl 2x

30

2.00 €

2.00 €

apríl – máj 4x

ZŠ Stará
Kremnička
KJK

40

2.00 €

2.00 €

apríl – máj 6x

KJK

60

3.00 €

3.00 €

máj 2x

KJK

30

2.00 €

2.00 €

jún 2x

KJK

20

2.00 €

2.00 €

jún 2x

KJK

20

2.00 €

2.00 €

február –
december 4x
február – apríl 4x
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Ľudové remeslá – výchovno vzdelávacie pásmo
Kreatívna knižnica – prázdninové
tvorivé dielne
Prečítané leto – projekt proti
prázdninovému útlmu
Minpinkovia – predstavenie
života a príbehu Roalda Dahla
Soľ nad zlato – zážitkové čítanie

jún 2x

KJK

20

5.00 €

5.00 €

júl – august 8x

KJK

100

50.00 €

50.00 €

júl – august 9x

KJK

40

2.00 €

2.00 €

september 2x

KJK

20

2.00 €

2.00 €

september 2x

KJK

30

2.00 €

2.00 €

Danka a Janka – zážitkové čítanie

október 2x

KJK

30

2.00 €

2.00 €

Ľudová slovesnosť – príslovia,
porekadlá, pranostiky
Dedkoviny / babkoviny – zábavné
čítanie o starých rodičoch
Strašidlá v knižnici – zážitkové
čítanie o nadprirodzených
bytostiach
Janko Polienko – interaktívne
čítanie na podporu rozvoja
čitateľskej gramotnosti
Rozprávky pri krbe

október 2x

20

2.00 €

2.00 €

október 2x

KJK, ZŠ
Jastrabá
KJK

30

2.00 €

2.00 €

október 2x

KJK

30

5.00 €

5.00 €

november 2x

KJK

25

2.00 €

2.00 €

december 3x

KJK

40

2.00 €

2.00 €

1 155

187.00 €

187.00 €

Spolu:

120

Cyklické podujatia sú zamerané na informačnú výchovu používateľov, ponúkame počítačový kurz pre
dospelých, rôzne podujatia na podporu detskej čitateľskej gramotnosti, interaktívne čítanie, tvorivé
dielne a iné. Spolu plánujeme 120 cyklických podujatí, na ktorých sa zúčastní 1 155 návštevníkov.

c) špecializované výchovno-vzdelávacie podujatia
POČET
NÁVŠTEVNÍKOV
100

PREDPOKLADANÝ
ROZPOČET NA
PODUJATIE
500.00 €

Z TOHO
PRIAME
NÁKLADY KI
500.00 €

40

2 070.00 €

215.00 €

KJK

40

2 075.00 €

280.00 €

ONLINE

65

2 500.00 €

250.00 €

245

7 145,00 €

1 245,00 €

NÁZOV

TERMÍN

MIESTO

Slovenská ZooLympiáda –
vedomostná súťaž
Od slova k piesni, od tónu
k básni – päťdňový denný tvorivý
týždeň pre prihlásené deti
Rozprávkový svet – päťdňový
denný tvorivý týždeň pre
prihlásené deti
Jánošíkova družina – osemdňový
tvorivý workshop
Spolu:

máj
júl

ZOO
Bojnice
KJK

august

október –
november
4
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V mesiaci máj by sme opäť radi zorganizovali podujatie Slovenská zoolympiáda v spolupráci
s Národnou Zoo Bojnice, ak to epidemiologická situácia dovolí a v letných mesiacoch plánujeme 2 x
letné 5-dňové aktivity pre deti a na jeseň online tvorivý workshop pod názvom Jánošíkova družina.

VI. KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA, ktorých hlavným
organizátorom je iný subjekt
B ) CYKLICKÉ PODUJATIA
NÁZOV

Cvičenie s deťmi
Kurz nemčiny
Spolu:

TERMÍN

január –
december 9x
január –
december 10x
19 x

MIESTO

KJK

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV
80

KJK

50

PREDPOKLADANÝ
ROZPOČET NA
PODUJATIE

Z TOHO
PRIAME
NÁKLADY KI

130

Knižnica spolupracuje s organizáciami na území mesta a umožňuje napr. stretávanie
mamičiek s deťmi pri cvičeniach, či vzdelávanie detí v nemeckom jazyku.
Termín: rok 2022
Zodp.: vedúca ÚKIS

VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ
Knižnica Jána Kollára metodicky usmerňuje 57 verejných knižníc, z toho 4 mestské knižnice
a 53 obecných knižníc. Z obecných knižníc je momentálne 13 stagnujúcich. Odborná
metodická činnosť pre verejné knižnice bude zameraná na pomoc knihovníkom pri
správnom vedení odbornej evidencie, pomoc pri vypĺňaní ročného výkazu o knižnici,
získavaniu finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, pomoc pri vecnom
vyhodnotení a finančnom vyúčtovaní projektov z FPU, stavanie a vyraďovanie fondu, tiež
z dôvodu legislatívnych zmien, pri výmene knihovníka, pomoc pri revízii knižničného fondu,
informatizácii knižníc. Odborná metodická činnosť bude knižniciam poskytovaná formou
metodických návštev, telefonickej, mailovej komunikácie.
Metodická činnosť bude tiež zameraná na zozbieranie štatistických údajov na analyzovanie
činnosti knižníc v regióne, analyzovanie plnenia štandardov verejných knižníc podľa
metodického usmernenia č. MK-4315/2020-110/11107.
Vzdelávanie a účasť na poradách metodikov organizovaných vyššími metodickými
pracoviskami.
Počet plánovaných metodických návštev v mestských a obecných knižniciach : 15
15

Knižnica Jána Kollára
Počet plánovaných metodických konzultácií (telefonické, mailové, osobné): 150
Počet plánovaných porád pre verejné knižnice: 3 (Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad
Hronom)
Vnútroknižničná metodická činnosť:
 Technické zabezpečenie revitalizácie nábytkového vybavenia priestorov oddelenia
literatúry pre dospelých a čitárne.
 Koordinácia činnosti a spolupráce jednotlivých oddelení a podpora vzdelávania
pracovníkov knižnice.
 Technické zabezpečenie výmeny bezpečnostného zariadenia RFID na ochranu
knižničného fondu.
 Tvorba projektov na získavanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov
a koordinácia realizácie projektov, vecné vyhodnotenie projektov.

Plány, vyhodnotenia a štatistika


Plán činnosti Knižnice Jána Kollára na rok 2022
Termín: január 2022



Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára za rok 2021
Termín: január 2022



Ročný štatistický výkaz Kult 10 - 01 za rok 2021
Termín: marec 2022



Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Banská Štiavnica,
Žarnovica, Žiar nad Hronom za rok 2021
Termín: jún 2022



Vyhodnotenie plnenia štandardov verejných knižníc regiónu za rok 2021
Termín: jún 2022

Zodpovední : riaditeľ, metodička

VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ
Tituly
IVANIČOVÁ, M.: Knižko.
Kremnica: KJK, máj 2022, nestr.
IVANIČOVÁ, M.: Knižko.
Kremnica, KJK, november 2022, nestr.

Náklad
(počet ks)

Finančné náklady
celkom v €

Z toho vlastné
náklady

15

15

15

15

15

15

16

Knižnica Jána Kollára
MADUDOVÁ, A. Retro pohľady do
archívu regionálnej tlače. Žarnovický
mesačník (pohľad piaty ) informačný
materiál, Kremnica: Knižnica Jána
Kollára, 2022, len v elektronickej
a online podobe.
MADUDOVÁ, A. Retro pohľady do
archívu regionálnej tlače. Novobanské
noviny (pohľad šiesty). informačný
materiál, Kremnica: Knižnica Jána
Kollára, 2022, len v elektronickej
a online podobe.
Spolu: 3 edičné tituly
Vyhodnotenia a plány činnosti
KUZMICKÁ, I. – PAJERSKÁ, P. :
Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána
Kollára za rok 2021.
Kremnica, KJK, január 2022
KUZMICKÁ, I.: Plán činnosti Knižnice
Jána Kollára na rok 2022.
Kremnica, KJK, január 2022
KUZMICKÁ, I.: Vyhodnotenie činnosti
mestských a obecných knižníc okresov
Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad
Hronom za rok 2021.
Kremnica, KJK, 2022
KUZMICKÁ,I.: Vyhodnotenie plnenia
štandardov verejných knižníc regiónu
za rok 2021.
Kremnica, KJK 2022
Spolu: 3 edičné tituly vyhodnotenia

8 ks CD

15

15

8 ks CD

15

15

46

60

60

Náklad
(počet ks)

Finančné náklady
celkom

Z toho vlastné
náklady

5

12

12

5

6

6

3

2

2

3

3

3

16

23

23

Termín: rok 2022
Zodpovedný: riaditeľ
Edičná činnosť bibliografia:



MADUDOVÁ, A.: Retro pohľady do archívu regionálnej tlače. Žarnovický mesačník
(pohľad piaty), informačný materiál, Kremnica: Knižnica Jána Kollára, 2022, len
v elektronickej a online podobe.



MADUDOVÁ, A. Retro pohľady do archívu regionálnej tlače. Novobanské noviny
(pohľad šiesty). informačný materiál, Kremnica: Knižnica Jána Kollára, 2022, len
v elektronickej a online podobe.
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Zodpovedná: bibliografka
Edičná činnosť metodika:



KUZMICKÁ, I. – PAJERSKÁ, P. : Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára za rok
2021. Kremnica, KJK, január 2022



KUZMICKÁ, I.: Plán činnosti Knižnice Jána Kollára na rok 2022.
Kremnica, KJK, január 2022



KUZMICKÁ, I.: Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom za rok 2021.
Kremnica, KJK, 2022



KUZMICKÁ,I.: Vyhodnotenie plnenia štandardov verejných knižníc regiónu za rok
2021. Kremnica, KJK, 2022

Zodpovedná: metodička, ekonómka

Edičná činnosť ÚKIS:
IVANIČOVÁ, M.: Knižko. Časopis pre deti so zameraním na propagáciu činnosti knižnice, zvýšenie
záujmu detí o čítanie a rôzne formy zábavy pre deti.
Kremnica: KJK, máj 2022
Kremnica, KJK, november 2022
náklad 15 ks
Termín : máj, november 2022
Zodpovedná.: vedúca ÚKIS

IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ
INDIVIDUÁLNE ÚLOHY


Benchmarking knižníc – Knižnica Jána Kollára sa aj v roku 2022 zapojí do tohto projektu výstupom projektu je na základe registrácie a vložených dát vychádzajúcich z Ročného výkazu
o knižnici za rok 2021 KULT 10-01 porovnávať svoje výkony so slovenskými a českými
knižnicami. Knižnica tak má možnosť analyzovať a hľadať najlepšie spôsoby riešenia
a zvýšenia svojich výkonov.
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Google účet – Knižnica Jána Kollára má zriadený google účet Moja firma, kde budeme
promptne reagovať na požiadavky používateľov, spravovať recenzie od používateľov, či
pridávať pozvánky a letáky k podujatiam.
Prieskum spokojnosti používateľov - aj v roku 2022 plánujeme zverejniť formulár
s prieskumom spokojnosti používateľov na zistenie spokojnosti čitateľov s poskytovanými
službami, priestormi, skladbou knižničného fondu a pod. Prieskum sa uskutoční v online
prostredí na webovej stránke a sociálnej sieti a dáta sa ukladajú na google účte knižnice.

Termín: rok 2022
Zodpovedný: riaditeľ

X. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE KNIŽNICE
Knižnica disponuje 26 počítačovými stanicami, z toho pripojených na internet je 23, pričom 6
PC je určených pre verejnosť ako verejný internet. Ďalej máme 9 notebookov.
Počet návštevníkov webového sídla ročne dosahuje okolo 6 200, počet vstupov do online
katalógu okolo 9 000.
Neustále skvalitňovanie počítačového vybavenia a udržanie bezproblémového chodu
lokálnej počítačovej siete, zálohovanie dát, bude pre organizáciu prioritou. V prípade
poruchy urýchlene zabezpečíme opravu alebo výmenu nefunkčnej elektroniky, aby nebol
ohrozený chod knižnice. Taktiež sieť počítačov pre poskytovanie prístupu na internet pre
verejnosť udržiavať v počte 6 funkčných počítačových staníc. V roku 2022 plánujeme tiež
vymeniť starý bezpečnostný systém na ochranu knižničného fondu za nový modernejší RFID
systém, ktorý má množstvo benefitov pri práci s knižničným fondom. Napr. aj uľahčí a skráti
dobu revízie knižničného fondu, ktorá nás čaká v roku 2023.
Termín: rok 2022
Zodpovedný: riaditeľ
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XI. GRANTY A DOTÁCIE
Knižnica Jána Kollára pravidelne pripravuje projekty na získanie mimorozpočtových zdrojov z Fondu
na podporu umenia, od Mesta Kremnica, prípadne iné.

a) Plán vypracovaných, predložených a plánovaných projektov v roku 2022
NÁZOV PROJEKTU A
ZAMERANIE

POŽADOVANÁ
VÝŠKA DOTÁCIE /
GRANTU V EUR

SPOLUFINANCOVAN
IE KI

Revitalizácia čitárne

8 562,00 €

2 324,00 €

FPU – 5.1.2

Akvizícia knižničného
fondu
Pestrá paleta podujatí

10 000,00 €

500,00 €

FPU – 5.1.4

3 500,00 €

430,00 €

FPU – 5.1.3

Od slova k piesni, od
tónu k básni

1 555,00 €

215,00 €

FPU – 5.1.3

Rozprávkový svet

1 555,00 €

280,00 €

FPU – 5.1.3

Jánošíkova družina

2 250,00 €

250,00 €

FPU – 5.1.3

1 000,- €

0,- €

Mesto Kremnica

28 422,00 €

3 999,00 €

Nákup kníh
Spolu:

SPOLUFINANCOV
ANIE BBSK

PRÍJEMCA ŽIADOSTI
PROJEKTU

Termín: priebežne podľa predkladacích termínov DS MK SR, Fondu na podporu umenia, Mesta
Kremnica a iné pre rok 2022
Zodpovední.: riaditeľ, metodička

XII. PLÁNOVANÁ SPOLUPRÁCA S MIESTNOU
SAMOSPRÁVOU, INÝMI SUBJEKTMI A ORGANIZÁCIAMI
V súlade s poslaním, knižnica spolupracuje s miestnou samosprávou okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom.
Ďalej realizuje spoluprácu s Mestom Kremnica a ďalšími partnerskými organizáciami,
občianskymi združeniami, dobrovoľníkmi a záujmovými skupinami na pôde mesta ako sú:
Materská škola, Dolná ulica
Materská škola, Dolná ul., elokované pracovisko ul. Jurka Langsfelda
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I. ZŠ, Angyalova ulica, Kremnica
ZŠ Pavla Križku, Kremnica
Základná škola pri Zdravotníckom zariadení Kremnica
Školské kluby detí pri základných školách
Stredná odborná škola pre mládež so sluchovým postihnutím
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
Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, Kremnica
Súkromné Gymnázium Kremnica
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici
Spojená škola internátna Kremnica
Základná škola s materskou, Jastrabá
ZŠ pre žiakov so sluchovým postihom internátna Viliama Gaňu v Kremnici
Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihom internátna
Praktická škola Kremnica
Súkromné gymnázium J. Z. Mallu
Národná zoologická záhrada Bojnice
Kreatívna spoločnosť Valava – občianske združenie

Termín: rok 2022
Zodpovední: všetci zamestnanci knižnice
Spracovala: Iveta Kuzmická

Mgr. Peter Lysek, riaditeľ
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Ukazovateľ
KNIŽNIČNÝ FOND
z toho: odborná lit. pre dospelých
krásna lit. pre dospelých
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
špeciálne dokumenty
Počet titul. odoberaných periodík
Prírastky spolu
z toho kúpou
darom
náhradou
Úbytky knižničných jednotiek
Počet zv. na 1 obyvateľa
Počet zv. na 1 čitateľa
Obrat KF
Nákup na 1 obyvateľa
KF spracovaný automatizovane
Finančné prostriedky na nákup KF celkom
z toho: nákup KF (bez grantov)
z toho periodiká:
nákup KF (z grantov a dotácie mesta)
VÝPOŽIČKY
z toho: absenčné
prezenčné
z toho: odborná lit. pre dospelých
krásna lit. pre dospelých
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
špeciálne dokumenty
periodiká
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa
Celková plocha knižnice
z toho: priestory pre používateľov
Rešeršná činnosť
- počet záznamov
Poskytnuté faktografické informácie
Poskytnuté bibliografické informácie
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA
z toho: deti do 15 rokov
NÁVŠTEVNÍCI spolu
% čitateľov z počtu obyvateľov
Počet obyvateľov
KOLEKTÍVNE PODUJATIA
Metodické návštevy spolu
z toho: v mestských knižniciach
v obecných knižniciach
Konzultácie a poradenstvo
Odborné semináre, porady
Edičná činnosť

Merná
jednotka

Plán 2021

Skutočnosť
2021

Plán 2022

kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
titul
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
index
€
kn.j.
€
€

61762
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
51
800
700
100
Nepl.
900
11,69
32,5
2,02
2,93
61762
15 500
6 500

€
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
m2
m2
rešerš
záznam
informácie
informácie
osoba
osoba
osoba
%
osoba
podujatie
návšteva
návšteva
návšteva
konzultácie
podujatie
titul

9 000
125 000
95 000
30 000
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
45 000
Nepl.
Nepl.
23,65
800
550
Nepl.
Nepl.
8 000
6 000
1 800
500
20 000
35,96
5 284
203
20
4
16
150
2
2

63490
23 708
21 245
4 820
12 202
1 515
45
1 634
1 634
0
0
323
12,33
55,4
1,48
3,15
63490
17 810,93
8 410,93
1 788,93
9 400
94 167
77 139
17 028
6 928
31 758
5 765
19 912
268
29536
12
137
18,3
800
550
1
104
5 792
6 946
1 148
353
21 805
22,3
5 146
178
5
3
2
243
0
4

63590
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
45
1 000
900
100
Nepl.
900
12,35
35,32
1,96
3,46
63590
22 400
8 400
1 500
14 000
125 000
95 000
30 000
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
45 000
Nepl.
Nepl.
24,29
800
550
Nepl.
Nepl.
8 000
6 000
1 600
400
20 000
34,97
5 146
185
15
4
11
150
2
6
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