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I. HLAVNÉ ÚLOHY               

1. Ciele 
Hlavným poslaním knižnice je získavať, spracovávať, sprístupňovať a ochraňovať knižničný fond 

a poskytovať základné a špecializované  knižnično-informačné služby. 

Hlavným cieľom bolo plnenie úloh v zmysle platného plánu činnosti na rok 2020, ale tiež plnenie 

vybraných merateľných ukazovateľov stanovených zriaďovateľom pre programový rozpočet 2020, 

plnenie štandardov pre verejné knižnice.  Ministerstvo kultúry SR vydalo nové Metodické usmernenie  

 č. MK-4315/2020-110/11107 na určenie štandardov pre verejné knižnice s účinnosťou od 1. septembra 

2020. Plnenie týchto cieľov  bolo ovplyvnené neočakávanou a nepriaznivou epidemiologickou situáciou 

na Slovensku, kvôli ktorej sme museli prevádzku dočasne uzatvoriť, či obmedziť poskytovanie služieb.  

Vďaka dotácii BBSK sa nám však podarilo poskytnúť používateľom novú službu a to možnosť 

vypožičiavania elektronických kníh, ktoré sú k dispozícii aj v čase uzatvorenia prevádzky.  

Čiastočný posun v revitalizácii priestorov Knižnice Jána Kollára plánovaných pre rok 2020 bol v celkovej 

hodnote  11 764,48 €. 

V rámci metodickej pôsobnosti Knižnica Jána Kollára plnila funkciu poradenskú a koordinačnú pre 

mestské a obecné knižnice regiónu t.j. okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a zároveň 

aj funkciu mestskej knižnice pre mesto Kremnica.  

 

 

Plnenie vybraných merateľných ukazovateľov činnosti za rok 2020: 

UKAZOVATEĽ PLÁN 2020 SKUTOČNOSŤ 2020 PLNENIE V % 

Počet získaných knižničných jednotiek  800 1 024 128,00 

Počet výpožičiek 125 000 82 648 66,12 

Počet registrovaných používateľov 

knižnice 

1 900 987 51,95 

Počet evidovaných návštevníkov 

knižnice 

20 000 18 828 94,14 

 

Merateľný ukazovateľ počtu získaných knižničných jednotiek sa podarilo splniť na 128 % a to vďaka 

účelovej dotácii BBSK na nákup kníh, dotácii z rozpočtu Mesta Kremnica, či darov od používateľov. 

Ostatné merateľné ukazovatele sa nepodarilo naplniť z dôvodu obmedzení  Úradu verejného 

zdravotníctva pre nepriaznivú situáciu s epidémiou Covid-19. Merateľný ukazovateľ počtu 

návštevníkov knižnice dosiahol počet 18 828, čo predstavuje plnenie na 94,14 %, z toho 14 705 bolo 

evidovaných návštevníkov knižnice a na prezenčných podujatiach a  4 123 návštevníkov na online 

podujatiach. 
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2. Nepriaznivá epidemiologická situácia v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID-19 v roku 2020  a jej negatívne dôsledky. 
 

a) Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia Covid 19 bola 

v dôsledku nariadení štátnych orgánov prevádzka úplne uzatvorená od  9.3.2020 – 7.5.2020 

(čitáreň, teda požičiavanie periodík a poskytovanie bezplatného internetu bola uzatvorená až 

do  31.5.2020 ). Ďalšie uzatvorenie prevádzky bolo od 26.10.2020 do 2.11.2020  a od 

21.12.2020 do 31.12. 2020.  

 

b) V čase otvorenia knižnice  11.5. 2020 bola nariadením štátnych orgánov obmedzená činnosť  

kultúrnych inštitúcií, t.j. obmedzený počet ľudí v rovnakom čase v prevádzke (1  osoba na  

15 m štvorcových), zákaz hromadných podujatí, ktoré sa postupne uvoľňovali. Od 20.5.2020 

boli povolené hromadné podujatia do 100 osôb. Od 1.10.2020 do 31.12.2020 bolo opätovne 

zakázané usporadúvať hromadné podujatia . 

  

c) Počas úplného uzatvorenia prevádzky kvôli nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva sme 

orientovali svoju činnosť do online priestoru, t. j. používateľom sme poskytli aktivity rôzneho 

druhu cez sociálne siete: napr. čítanie rozprávok pre deti, natáčanie rôznych pokusov , či 

návodov na vytvorenie zaujímavých kreatívnych predmetov, tiež pri príležitosti výročí 

významných osobností sme ponúkli zaujímavé informácie zo života a tvorby. Používateľom 

sme pripravili aj rôzne zaujímavosti o liečivých bylinkách, hubách, mede, či novinky z ponuky 

elektronických kníh. Počas zatvorenej prevádzky sme sa venovali aj vyraďovaniu zastaraných 

kníh, či preraďovaniu knižničného fondu do skladov a uvoľňovaniu políc pre nové tituly, ale 

tiež príprave projektov na získanie prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov a  online 

vzdelávaniu.  

 

3. Prehľad o rozpočte organizácie a čerpaní na príslušný rok (v eur) 
 Upravený rozpočet Skutočnosť 

 
Celkom 

v tom  
Celkom 

v tom 

z daňových 
príjmov 

BBSK 

z 
vlastných 
príjmov KI 

z iných 
príjmov 

z daňových 
príjmov 

BBSK 

z 
vlastných 
príjmov 

KI 

z iných 
príjmov 

Bežné výdavky celkom 
 

297.110,44 
 

250.344,00 9.420,44 37.346,00 255.904,75 249.394,00 3.474,75 3.036,00 

v tom:         

610  Mzdy, platy, OOV 141.654,02 141.539,47 114,55  141.654,02 141.539,47 114,55  

620  Poistné a príspevok do 
        Poisťovní 

44.943,55 44.943,55   44.943,55 44.943,55   

630  Tovary a služby 109.464,47 63.336,93 8.781,54 37.346,00 68.783,13 62.386,93 3.360,20 3.036,00 

z toho:         

Účelové finančné prostriedky 
na odbornú činnosť (v 
samostatných riadkoch 
rozpísať podľa jednotlivých 
účelov) 

        

Nákup kniž. Jednotiek, kníh 14.980,67 6.500,00 180,67 8.300,00 6.980,67 6.500,00 180,67 300,00 
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Obnova a  inter. Vybavenie 
kniž. priestorov určených 
širokej verejnosti 

12.139,01 11.583,00 556,01  12.139,01 11.583,00 556,01  

Letné denné temat. výchovno-
vzdelávacie podujatia pre deti  

1.590,16 1.500,00 90,16  1.590,16 1.500,00 90,16  

Aktual. platob. terminálu pre 
reg. knižnice BBSK 

600,00 600,00   600,00 600,00 
 

  

         

Účelové finančné prostriedky 
na opravy  

        

         

Účelové finančné prostriedky 
na ostatné výdavky 
(špecifikovať, uviesť 
v samostatných riadkoch) 

        

Protiepidemiologické 
opatrenia pred pandémiou 
COVID 19 

2.106,24 1.400,00 696,24 10,00 2.106,24 1.400,00 696,24 10,00 

         

Kapitálové výdavky celkom         

z toho          

Jednotlivé investičné akcie 
(rozpísať v jednotlivých 
riadkoch) 

        

         

Stručné zhodnotenie plnenia rozpočtu (v nadväznosti na podrobné prehľady o rozpočte a jeho čerpaní, ktoré sú uvedené 
v časti Hospodárenie a tabuľkových prílohách): 

 
V roku 2020 FPU nepodporil obnovu knižníc. Na nákup kníh FPU podporil našu knižnicu v sume  9.000,00 eur. Nakoľko 
finančné prostriedky boli poukázané na náš účet koncom mesiaca december celá suma bola prevedená do roku 2021. 
Nevyčerpané FP z daňových príjmov boli prevedené na účet BBSK v sume  950,00 eur v januári 2021. 

 

 

4. Riadenie organizácie a organizácia práce  

a) Riadenie organizácie bolo zabezpečované prostredníctvom operatívnych porád všetkých 
zamestnancov, alebo vedenia organizácie, ktoré boli zamerané na kontrolu plnenia 
interných úloh z predchádzajúceho obdobia a stanovenie úloh na ďalšie obdobie, ale tiež 
personálne zabezpečenie bezproblémového chodu organizácie, či riešenie konkrétnych 
problémov. Od pracovníkov útvaru knižnično-informačných služieb vedenie vyžadovalo 
kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb a plnenie zverených úloh. Počas zlej 
epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 boli pre zamestnancov 
zabezpečené pracovné ochranné prostriedky (rúška, štíty), dezinfekcia a zamestnanci boli 
vedení k dodržiavaniu nariadení štátnych orgánov a všetkých protiepidemiologických 
opatrení. Zamestnanci Útvaru knižnično-informačných služieb promptne reagovali na 
vzniknutú situáciu a aktivity prispôsobili danej situácii.  
V súlade s pokynmi zriaďovateľa sa plnili úlohy na úseku civilnej ochrany a v súlade 
s plánom činnosti organizácie. Plnenie úloh vyplývajúcich z predpisov o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a predpisov požiarnej ochrany sa zabezpečovalo dodávateľským 
spôsobom. 
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Zmluvy podpísané v roku 2020                
 

 Náhradný doklad o získaní dokumentu do knižničného fondu  č. 1/2020/A 
 Zmluva o dielo č. 1/2020 
 Darovacia zmluva č. 1/2020/D 
 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  č. 20-513-01856 
 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  č. 20-513-01987 
 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku 
 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 5/2020 
 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 9/2020 
 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 

2020 č. MK – 3013/2020/3.2 
 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku  
 Poistná zmluva č. 7109004906 
 Zmluva o dielo č. 2/2020 
 Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 
 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01987 
 Náhradný doklad o získaní dokumentu do knižničného fondu č. 2/2020/A 
 Zmluva  20K000052 o zabezpečení stravovania zamestnancov Knižnice Jána Kollára formou 

stravovacích poukážok 
 Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej služby a ochrany pred požiarmi  

 
 

b) Organizačná štruktúra sa v Knižnici Jána Kollára v roku 2020 nemenila, skladá sa z troch 
útvarov – Útvar riaditeľa, Útvar knižnično-informačných služieb, Útvar ekonomicko-
technických činností. Organizačná štruktúra v tejto forme vyhovuje potrebám organizácie na 
zabezpečenie chodu jednotlivých útvarov a oddelení Knižnice Jána Kollára. Týždenný výpožičný 
čas bol v roku 2020 stanovený na 38 hodín, čo je v súlade s Metodickým usmernením MK SR  
č. 4315/2020-110/11107 na určenie štandardov pre verejné knižnice.  
 

c) vnútorné smernice, zmenené, upravené, v priebehu roka nové 
 

 Osobitné ustanovenie riaditeľa k pracovnému poriadku – pracovná doba ÚETČ od 
2.1.2020 

 Dodatok k IS č. 33/2014 o prevádzke motorového vozidla na služobné účely 
 Interná smernica – financovanie nákladov na testy Covid 19 
 Interná smernica – pravidlá vykonávania práce z domu – home office 

 
 

Knižnica bola kolektívnym členom odborných záujmových združení 

 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc - SSKK 

 Slovenská asociácia knižníc - SAK 
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5. Personálne zabezpečenie  

 
Stav zamestnancov spolu k 31.12.2020 –  13 zamestnancov – priemerný evidenčný počet 

(prepočítaný) 12,5. Oproti predchádzajúcemu roku nedošlo k zníženiu počtu zamestnancov. 

 

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET 

(PREPOČÍTANÝ) 

PRIEMERNÁ MZDA V 

EUR 

PRIEMERNÁ VEKOVÁ 

HRANICA 

12,50  867,62 52,88 

 

a/ Stav zamestnancov spolu, vznik – ukončenie a zmeny pracovných pomerov v priebehu roka 

-   na úsekoch odborných činností – počet zamestnancov na úsekoch odborných činností bol 

k 31.12.2020: 

 10 zamestnancov (fyzické osoby) 

 10 zamestnancov (prepočítaný stav) 

 K 31. 12.2020 jedna zamestnankyňa ukončila pracovný pomer z dôvodu odchodu do 

predčasného dôchodku.  

Ukončenie pracovného pomeru k 31.12.2020: Eliška Krčmáriková 

Stav a vyťaženosť zamestnancov na úsekoch odborných činností zodpovedá potrebám 
organizácie na zabezpečenie chodu jednotlivých oddelení.  

 

- na úsekoch ekonomických a technicko-hospodárskych činností počet zamestnancov na 
úseku ekonomicko-technických činností k 31.12.2020:  
 
3 zamestnanci  (fyzické osoby) 
2,5 zamestnanca (prepočítaný stav) 

 
Vyťaženosť zamestnancov na tomto úseku je vysoká. 

 
Útvar ekonomicko-technických činností komplexne zabezpečoval: 

účtovníctvo, rozpočtovú činnosť, financovanie, mzdové účtovníctvo, 
spracovanie ekonomických rozborov organizácie, zabezpečenie 
účtovnej agendy organizácie, finančné vyúčtovanie projektov získaných 
z mimorozpočtových zdrojov, zabezpečenie úloh súvisiacich s údržbou 
priestorov organizácie prostredníctvom revíznych technikov, plnenie 
úloh vyplývajúcich z plánov revízií, vedenie správy registratúry 
organizácie aplikáciu prijatých opatrení a zmien do praxe, vrátane 
úpravy ekonomických softvérov (účtovná agenda aj účtovné uzávierky 
– elektronický program iSPIN, mzdová agenda – elektronický program 
Humanet, FABASOFT), styk so Slovenskou poštou, 
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centrálnu evidenciu zmlúv a objednávanie spotrebného materiálu, 
hygienických potrieb, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, 
realizáciu úloh súvisiacich s agendou CO, ochranu osobných údajov 

 
 
Oddelenie technické:  

vedenie a údržba motorového vozidla 
upratovanie priestorov 
ochrana a údržba knižničného fondu 

 
Personálne zmeny v tomto útvare v priebehu roka nenastali, stav pracovníkov 
zodpovedá potrebám organizácie. 

 

b/ účasť na školeniach, odborných a vzdelávacích podujatiach  

Zamestnanci Knižnice Jána Kollára sa zúčastňovali  školení, seminárov zameraných na doplnenie 

odborných znalostí a zručností . Pokiaľ situácia so šírením ochorenia Covid-19 dovoľovala  zamestnanci 

sa zúčastňovali prezenčných vzdelávacích podujatí, keď z dôvodu pandémie ÚVZ  zakázal  hromadné 

podujatia, zamestnanci absolvovali školenia online formou.  Prezenčnou formou sa zamestnanci 

zúčastnili troch školení  a troch formou online školení. Šlo o teoreticko-praktický tréning  k príprave 

scenárov a podujatí na podporu čítania (v  trvaní 4 dni), tréning  Inovatívne metódy v informačnej 

výchove (z dôvodu zákazu hromadných podujatí  ešte nebolo ukončené podujatie). Online školenia boli 

zamerané na Digitálny marketing a Projektový manažment.  

c/ zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov  

V rámci zvyšovania kvalifikácie zamestnancov sa novoprijatí zamestnanci bez odborného 
knihovníckeho  vzdelania zúčastňujú Akreditovaného vzdelávacieho programu: Knihovnícke základy 
pre  znalostnú spoločnosť, ktorý realizovala Slovenská národná knižnica v Martine a je určený pre 
záujemcov o prácu v knižnici. V roku 2020 traja zamestnanci ukončili daný program.  
 

6. Technické zabezpečenie úloh  

a) stručné zhodnotenie stavebno-technického stavu budov v správe kultúrnej inštitúcie:  Knižnica 
Jána Kollára sídli v budove, ktorá je majetkom Mesta Kremnica. Mesto Kremnica  v roku 2020 
vykonalo rekonštrukciu verejných toaliet bezodplatne. Knižnica Jána Kollára zakúpila 2ks toaletné 
WC misy , umývadlo s príslušenstvom v hodnote 248,01 €. Nové obklady, nová podlaha a práca boli 
financované Mestom Kremnica. 
KJK tiež v sledovanom roku pokračovala v obnove interiérového vybavenia v celkovej hodnote 
12 139,01 €, z toho 11583,- € bola účelovo viazaná dotácia z daňových príjmov BBSK a 556,01 
príspevok organizácie z vlastných príjmov. Z uvedenej dotácie bolo dokončené oddelenie literatúry 
pre deti a mládež (1 miestnosť) a začatá modernizácia oddelenia literatúry pre dospelých (2 
miestnosti). Revitalizácia zahŕňala vypratanie starého nábytku, opravu a vymaľovanie stien 
hygienickým náterom, nákup nových podlahových krytín, inštalácia nových regálov a iného 
nábytku. 
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Zrekonštruované oddelenie pre dospelých                      Dokončená rekonštrukcia detského oddelenia 

 
 
b)   prehľad majetku – branie nehnuteľného majetku do nájmu, resp. výpožičky na plnenie 

hlavných úloh svojej činnosti kultúrnej inštitúcie (príloha č.11) 

Knižnica Jána Kollára sídli v historickej budove  na Štefánikovom námestí v centre mesta. 

Nájomná zmluva s prenajímateľom je dohodnutá na dobu neurčitú a nájom je bezplatný, 

nakoľko knižnica zároveň plní funkciu mestskej knižnice. 

 
 
c)  stručné zhodnotenie technického vybavenia kultúrnej inštitúcie:   

letné aktivity pre deti – účelovo viazaná dotácia 1500 € (z uvedenej dotácie boli zakúpené 3 ks Oculus 

okuliare na virtuálnu realitu, 2 ks mobilný telefón, router TP Link, hračky a spoločenské hry) 

modernizácia technického vybavenia – 2 ks notebook (1249,78 €), 2 ks tlačiareň (215,90 €) 

implementácia  platobného terminálu do KIS DAWINCI  (600 €) 

účelová dotácia na Protiepidemiologické opatrenia pred pandémiou COVID 19 (dotácia vo výške 
 1400 €, z ktorej organizácia zakúpila 3 ks sterilizátory vzduchu, bezdotykový teplomer) 
 
ďalšie materiálno-technické vybavenie  - trezor na odkladanie osobných spisov a cenín (1 197,60 €), 
 2 ks vysávače (358,99 €), 2 ks bezdotykový teplomer (80,28 €), obnova nábytkového vybavenia  
(3074 €) 3 ks záložný zdroj (324 €), 2 ks elektrický bojler (240 €). 
 Počas roka sa pravidelne vykonávala údržba technického vybavenia organizácie. 
 
d)  stručné zhodnotenie úloh na úseku bezpečnosti práce a návrh opatrení v prípade  zistených 

nedostatkov 

Verejná previerka BOZP a PO sa v roku 2020 neuskutočnila. 
 

7. Vnútorná kontrola 
 
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s prijatými Internými zásadami kontrolnej činnosti a bola 
zameraná na dodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom BBSK, na dodržiavanie Príkazov predsedu 
BBSK a interných predpisov a smerníc Knižnice Jána Kollára.  
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Kontrolná činnosť knižnice bola vykonávaná na základe plánu kontrolnej činnosti. Kontrolou neboli 
zistené žiadne porušenia. 
 Interná kontrola zameraná na: 

 kontrola plnenia úloh a hlavných ukazovateľov činnosti stanovených v ročnom pláne – na 
poradách knižnice, 

 dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 

 dodržiavanie  zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 kontrola efektívneho nakladania s rozpočtom na činnosť knižnice a čerpania účelových 
prostriedkov z daňových príjmov, 

 kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom BBSK (výsledky inventarizácie majetku  
a kontrola príslušných dokladov), 

 kontrola 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 ( č. 86/2018), 

 kontrola dodržiavania internej smernice o vedení pokladnice  č. 65/2017 a Dodatok k internej 
smernici č. 1 zo dňa 20.6.2018 a Dodatok č. 2 zo dňa 25.7.2018, 

 kontrola plnenia príkazov vydaných riaditeľom organizácie: 
- príkaz č. 1/2020 v zmysle Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z. z. na vykonanie inventarizácie 
majetku a záväzkov v Knižnici Jána Kollára ku dňu 31.12.2020 
- príkaz č. 2/2020  v zmysle rozhodnutia vedenia organizácie - poverenie pracovníčky 
vykonávaním vnútropodnikovej kontroly v Knižnici Jána Kollára 

 
 

8. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného 
kontrolóra BBSK 
 
 V  roku 2020 nebola v Knižnici Jána Kollára vykonaná Útvarom hlavného kontrolóra BBSK finančná 
kontrola ani následná finančná kontrola, z ktorých by vyplývalo plnenie opatrení vyplývajúcich 
z kontrolných zistení,  

 

a) nebola realizovaná žiadna kontrola orgánmi štátnej a verejnej správy, 

b) neprebiehajú súdne spory a exekúcie. 

 

 

 

9. Informácia o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v roku 2020 

 
Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná v Knižnici Jána Kollára na základe príkazu riaditeľa 
č.1/2020. Čiastková inventarizačná komisia vykonala fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku 
a záväzkov, porovnaním skutočného stavu s účtovným stavom a vyčíslenie rozdielov, výsledkom čoho 
boli ústrednej inventarizačnej komisii predložené zápisy o jej vykonaní k 31.12.2020. Ústredná 
inventarizačná komisia vykonala porovnanie zisteného stavu majetku pri fyzickej inventúre 
s účtovným stavom k 31.12.2020. Ústredná inventarizačná komisia po prerokovaní výsledkov 
čiastkovej inventarizačnej komisie nezistila žiadne rozdiely.    
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II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU 

 

 

Ku dňu 31.12.2020 knižničný fond predstavoval  62 179 knižničných jednotiek.  V sledovanom období bol 

doplnený o  1 024 knižničných jednotiek – plnenie merateľného ukazovateľa počtu získaných knižničných 

jednotiek predstavoval  128%. 

 Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia: 

 kúpou  -       776 
 darom  -       210 
 náhradou -    38 

Oproti roku 2019 bol pokles prírastkov o 154 knižničných jednotiek a to z dôvodu, že 
schválená dotácia FPU vo výške 9 000 € nám bola poukázaná na účet až 28.12.2020 
a preto bola celá presunutú do  nasledujúceho roku.  
Nákup bol realizovaný z účelovej dotácie BBSK vo výške 6 500 €, z dotácie z rozpočtu 
mesta Kremnica vo výške 300,- € a z vlastných príjmov vo výške 180,67 €. 
 
Zloženie prírastku ( 1 024 kn.j.) za rok 2020: 
 

 odborná literatúra pre dospelých 245 

 krásna literatúra pre dospelých 451 

 odborná literatúra pre deti 66 

 krásna literatúra pre deti 262 

Spolu:  1 024 

 

Finančné prostriedky vynaložené na nákup KF v roku 2020: 

UKAZOVATEĽ V EUR POČET KN. J. 

príspevok z FPU 0 0 

z rozpočtu daňových príjmov BBSK–  účelovo určené na nákup KJ 
(kníh) 

6 500,00 736 

z rozpočtu daňových príjmov BBSK – účelovo určené na 
predplatné e-kníh 

0 0 

z rozpočtu daňových príjmov BBSK –  predplatné periodík 1 632,97 - 

príspevok miest, obcí 300,00 24 

vlastné zdroje knižnice – knihy                                                                                        180,67 16 

vlastné zdroje knižnice – predplatné periodík  0 0 

Iné   0 0 

Spolu: 8 613,64 776 

Priemerná cena  knižničnej jednotky nadobudnutej kúpou  bola 8,99 €. Nákup kníh na 1 obyvateľa 
bol  1,33 €.KJK v roku 2020 odoberala 46 titulov periodík. Príspevok na akvizíciu kníh z FPU na rok 
2020 vo výške 9 000,- € bol presunutý do roku 2021 z dôvodu neskorého poukázania na účet KJK zo 
strany FPU. 
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Jazykové zloženie fondu: 

Jazyk dokumentu Počet kj 
slovenský 44781 

český 15951 

nemecký 180 

anglický 799 

maďarský 16 

iný 452 

Spolu: 62 179 
 
V roku 2020 bolo z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti, či straty dokumentu vyradených 1 307 
knižničných jednotiek. (Straty boli nahrádzané v zmysle platného Knižničného poriadku).  Vyšší 
počet vyradených knižničných jednotiek bol v roku 2020 aj z dôvodu ich preraďovania do skladu 
a triedenie fondu počas uzatvorenia knižnice. Vyraďované boli väčšinou duplikáty starších 
titulov.  
Ochrana knižničného fondu je zabezpečovaná vlepovaním ochranných štítkov do 
dokumentov, ktoré sú súčasťou elektronickej ochrany. Knihy balíme do PVC  fólie. 
K čiastočnej ochrane knižničného fondu prispieva aj poplachový systém na  hlásenie 
narušenia objektu, ktorý je prepojený na Mestskú políciu. 
 

III. VÝPOŽIČKY KN. J., REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA 

V roku 2020 bolo zrealizovaných spolu  82 648 výpožičiek, z toho bolo 71 výpožičiek 
elektronických kníh. Počet jedinečných čitateľov e-kníh bol  29. Merateľný ukazovateľ 
počtu výpožičiek bol plnený na 66,20 % a to z preto, že knižnica bola z dôvodu 
nepriaznivej epidemiologickej situácie zatvorená  
58 pracovných dní a z dôvodu rekonštrukcie priestorov  v oddelení literatúry pre 
dospelých ďalších 6 pracovných dní. Obratovosť KF predstavovala index 1,32. 
Výpožičky na 1 obyvateľa dosiahli 15,77 knižničných jednotiek. 
V rámci medziknižničnej výpožičnej služby knižnica evidovala a vybavila 17 požiadaviek 
iným knižniciam. Používatelia KJK mali 144 požiadaviek na dokumenty z iných knižníc.  
 

 absenčné výpožičky:    66 920 

 prezenčné výpožičky:  15 728 

 spolu:                              82 648  
 

V roku 2020 knižnica zaregistrovala 987 používateľov, čo je oproti skutočnosti roku 
2019 pokles o 542  používateľov, merateľný ukazovateľ nebol splnený (51,95%). 
Dospelých používateľov sme zaregistrovali  664 , teda menej o 504 používateľov oproti 
roku 2019. U detských používateľov nastal pokles oproti roku 2019 o 38 používateľov 
a spolu sa ich zaregistrovalo 323.  
Z celkového počtu obyvateľov bolo 18,84% registrovaných používateľov.  
Knižnicu navštívilo v roku 2020 spolu 18 828 evidovaných návštevníkov, z toho  5124 návštevníkov 
podujatí a z toho 4564 návštevníkov podujatí pre deti do 15 rokov. Merateľný ukazovateľ počtu 
návštevníkov bol plnený na 94,14 %. Oproti roku 2019 nastal pokles návštevníkov o 3268, čo bolo 
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ovplyvnené čiastočným uzatvorením prevádzky a obmedzením možnosti usporadúvať hromadné 
podujatia. 
 

PRÍJMY OD REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV V EUR 

registračný poplatok  1036,00 

kultúrne poukazy 16,00 

upomienky 450,00 

MVS, MMVS 162,00 

rešerše 9,00 

tlač z PC, skenovanie 40,80 

kopírovanie 4,40 

manipulačné služby (manipulačný poplatok pri MVS, a i.) 96,10 

rezervácie 0,20 

Spolu: 1 814,50 

 

 

IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ   

Na Oddelení bibliografie a informácií sme aj v roku 2020 pokračovali v excerpovaní 
celoslovenských a regionálnych periodík. 

 
Naďalej sme budovali regionálnu databázu článkov. Pribudlo do nej 2 126 záznamov. 

Z článkov vybratých z celoslovenských periodík tematicky zameraných na územie okresov Banská 
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, ako aj regionálnych, mestských a obecných novín budujeme 
fyzický archív výstrižkov a regionálnych novín. Pokračovali sme v tom aj v roku 2020. 

 
Záujemcom o informácie sme poskytovali bibliografické informácie. Poskytli sme ich 63. 
 
Boli vypracované 3 rešerše, ktoré obsahovali 104 záznamov: Regionálna výchova  

v predškolskom zariadení; Literárna veda medzi dvoma vojnami; Dávka nemocenské v sociálnom 
poistení SR. 
  

Pri príležitosti významného životného jubilea popredného slovenského autora Jána 
Švantnera, rodáka z Banskej Hodruše (dnes Hodruša-Hámre), sme vydali personálnu bibliografiu 
„Básnik a prekladateľ Ján Švantner“. ISBN 978-80-89556-15-1.  

Pokračovali sme aj v dopĺňaní Archívu regionálnej tlače, ktorý sme obohatili o informačný 
materiál „Retro pohľady do archívu regionálnej tlače : pohľad tretí – Kremnický rumaj – Kremnický 
letopis“. ISBN 978-80-89556-16-8. Jedná sa o on-line dokument. 

 
Ďalšia naša činnosť spočívala v  

 poskytovaní konzultácií  
 monitoringu publikácií a iných materiálov týkajúcich sa regiónu a snahe o ich získanie 

pre knižnicu  
 prispievaní na knižničný FB a do Kremnických novín a v redakcii ďalších príspevkov do 

uvedených médií 
 v monitorovaní dennej tlače pre Mesto Kremnica  
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V. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, 
ktorých je knižnica hlavným organizátorom 
 

Knižnica Jána Kollára v roku 2020 zorganizovala 67 prezenčných podujatí a 44 online podujatí, teda 

spolu 111 podujatí. Plánovaný ukazovateľ nebol splnený, nakoľko prevažnú časť roka 2020 boli 

z dôvodu pandémie zakázané hromadné podujatia. Na podujatiach sa zúčastnilo spolu 5124  

Knižnica sa zapojila do niektorých celoslovenských aktivít ako napr. Týždeň slovenských 
knižníc, Celé Slovensko číta deťom, Noc s Andersenom (online), Prečítané leto, Dni 
Európskeho kultúrneho dedičstva. 
 

Letné aktivity pre deti 

 Počas mesiaca júl sme pre deti zorganizovali týždennú letnú aktivitu. Pre deti bol pripravený pestrý 

program spojený s vychádzkami a exkurziami  po Kremnici a blízkom okolí. Deti mali možnosť navštíviť 

Salaš Revolta, Mestský hrad, Mincovňu Kremnica, Andrej štôlňu, ale aj Zechenterovu záhradu. 

 

 

                          
 

 

 

Edícia Mudrlantky 

 

V mesiaci august mali deti možnosť zúčastniť sa týždenného  

tvorivého literárneho tábora pre deti od 7-14 rokov,  

ktorý z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia. 

Pod vedením lektorky Mgr. Moniky Necpálovej sa venovali 

procesu vzniku knihy a výrobe vlastnej knihy v edícii Mudrlantky.                      

Deti vyrobili dve knihy a každá „mudrovala“ o inej téme. 

Jedna bola s témou baníctva a druhá mincovníctva. 
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Týždeň slovenských knižníc 

 

   Počas Týždňa slovenských knižníc  (2.3. – 6.3. 2020) sme pripravili pre používateľov rôzne aktivity. 

V spolupráci s p. Matildou Olbrichtovou sme pre študentov pripravili cyklus o Andrejovi Sládkovičovi 

spojený s prednesom poézie.  

Za čitateľov knižnice boli pasovaní prváci a pre študentov bola určená knihovnícko-informatická výchova. 

Veľmi zaujímavým podujatím pre deti  ZŠ je výchovno-vzdelávacie pásmo – Aj tak budem knihovníkom, 

kedy si deti vyskúšajú prácu knihovníka.  

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 

Počas Dní Európskeho kultúrneho dedičstva sme  
pre verejnosť pripravili prednášku so známou  
slovenskou etnologičkou Katarínou Nádaskou,  
ktorá mala veľký úspech. Rozprávala na tému  
Životný cyklus človeka z pohľadu tradičnej  
ľudovej kultúry Slovenska. Podujatie z verejných zdrojov podporil  
Fond na podporu umenia. 
                                                                                          
 
 
a) jednorazové podujatia 
 

 
NÁZOV 

 
TERMÍN 

 
MIESTO 

POČET 
NÁVŠTEVNÍKOV 

PRIAME  
NÁKLADY  

NA 
PODUJATIA 

Z TOHO 
PRIAME 

NÁKLADY KI 

Zima – výchovno-vzdelávacie pásmo spojené so 
zážitko-vým čítaním 

28.01.2020 KJK 7 01.00 € 01.00 € 

Elena Maróthy Šoltésová – čítanie z tvorby 30.01.2020 DD a DSS 
Kremnica 

10   

Ľudová slovesnosť – Pavol Dobšinský – zážitkové 
čítanie 

13.02.2020 KJK 12   

Drotárstvo ako umenie – výstavka a prezentácia 
tvorby 

19.02.2020 KJK 67   

Janko Polienko – čítanie s porozumením a tvorivé 
dielne 

19.02.2020 KJK 11 02.00 € 02.00 € 

Fašiangové tradície – výchovno-vzdelávacie pásmo 20.02.2020 KJK 14 01.00 € 01.00 € 
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Andrej Sládkovič – život a dielo – výstavka  02.-06.03. 
2020 

KJK 7   

Literárna hodinka s Matildou Olbrichtovou 
venovaná A. Sládkovičovi – prednáška a zážitkové 
čítanie 

05.03.2020 KJK 36 10.00 € 10.00 € 

Aj tak budem knihovníkom! – výchovno-
vzdelávacie pásmo 

04.03.2020 KJK 4   

Elena Čepčeková – život a tvorba – výchovno-
vzdelávacie pásmo 

29.06.2020 KJK 8   

Spisovateľka Božena Němcová – čítanie z tvorby 05.03.2020 DD a DSS 
Kremnica 

6   

Letné aktivity v knižnici – Náučný týždeň 
s knižnicou  

5 dní – 
13.-17.07. 
2020 

KJK a 
exteriér 

30 1 590,16 € 1 500.00 € 

Letné aktivity v knižnici – Edícia Mudrlantky – 
v spolupráci s Monikou Necpálovou z Thalia Teatro 

5 dní – 
10.-14.08. 

2020 

KJK 59 1 583.72 € 83,72 € 

Životný cyklus z pohľadu tradičnej ľudovej kultúry 
Slovenska – prednáška etnologičky Kataríny 
Nádaskej 

30.09.2020 KJK 29 386.70 €  

Mária Terézia z rodu Habsburgovcov – výstavka  15.-30.11. 
2020 

KJK 19   

Spolu: 15  319 3 574.58 € 1 597,72 € 

ONLINE PODUJATIA      

NÁZOV TERMÍN MIESTO 
 

POČET 
NÁVŠTEVNÍKOV 

PRIAME 
NÁKLADY  

NA 
PODUJATIA 

Z TOHO 
PRIAME 

NÁKLADY KI 

Čítanie z knižnice – Nagyová-Džerengová, Petra: 
Hanka a Adam – rozprávka O tom, ako sa Hanka 
s Adamom hrali na pirátov – video 

25.03.2020 FB + YTB 821   

Čítanie z knižnice – Nagyová-Džerengová, Petra: 
Hanka a Adam – rozprávka O tom, ako sa Adam 
rozhodol vyliezť celkom hore a nevedel ako dolu – 
video 

27.03.2020 FB + YTB 180   

Čítanie z knižnice – Nagyová-Džerengová, Petra: 
Hanka a Adam – rozprávka O tom, ako sa Adam 
a Hanka stali obchodníkmi a zarobili veľa peňazí – 
video 

31.03.2020 FB + YTB 123   

Čítanie z knižnice – Hlavatá, Dana: Ako sa Berta 
a Oskar nezmestili do kože – príbeh Zoznamovanie 
– video 

03.04.2020 FB + YTB 162   

Čítanie z knižnice – Hlavatá, Dana: Ako sa Berta 
a Oskar nezmestili do kože – príbeh V prírode – 
video 

08.04.2020 FB + YTB 88   

Čítanie z knižnice – Hlušíková, Marta: Bublinkové 
rozprávky – príbeh O rozprávkovej chalúpke – 
video  

16.04.2020 FB + YTB 123   

Čítanie z knižnice – Brat, Roman: Škola za rohom – 
príbeh Záhadná taška – video 

20.04.2020 FB + YTB 87   

S knihou sa nenudím – POKUSY – Batikované 
mlieko – pokus inšpirovaný knihou Liz Lee 
Heinecke: Zábavné detské pokusy – video 

21.04.2020 FB 51   

Čítanie z knižnice – Brat, Roman: Škola za rohom – 
príbeh Problém s okom – video 

24.04.2020 FB + YTB 91   

S knihou sa nenudím – POKUSY – Tanec bublín 
v oleji – pokus inšpirovaný knihou Malý chemik od 
autora Milana Bártu – video 

30.04.2020 FB 92   
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Okienko šikovných rúk – Ako si zhotoviť rúško bez 
šitia – videonávod  

05.05.2020 FB 67   

S knihou sa nenudím – POKUSY – Dúha – pokus 
inšpirovaný knihou Neila Ardleyho: Moja kniha 
pokusov – video 

11.05.2020 FB 56   

Okienko šikovných rúk – Ako si zhotoviť ihelníček 
– videonávod  

13.05.2020 FB 23   

S knihou sa nenudím – POKUSY – Ako pijú rastliny 
– pokus inšpirovaný knihou 365 výskumných úloh 
od autorov M. Lacey, Dr. L. Gillespie a L. Bowman – 
video 

19.05.2020 FB 32   

Čítanie z knižnice – Uličiansky, Ján: Kocúr na 
kolieskových korčuliach – rozprávka Martinova 
zlatá rybka – video 

21.05.2020 FB 50   

Okienko šikovných rúk – Ozdoba na gumičke – 
videonávod 

22.05.2020 FB 37   

S knihou sa nenudím – Skladačky z papiera – 
LOĎKA – návod je prebratý z knihy Klasické 
slovenské skladačky a hry (kolektív autorov) – 
video 

28.05.2020 FB 44   

Okienko šikovných rúk – Ako premeniť dieru 
v textile na estetickú – videonávod  

03.06.2020 FB 19   

Čítanie z knižnice – Brat, Roman: Tvrdohlavý baran 
– príbeh Baba Jaga – video  

04.06.2020 FB 81   

S knihou sa nenudím – Skladačky z papiera – 
MOTÝĽ – návod je prebratý z knihy Paula Jacksona: 
Skladáme orgiami – video 

09.06.2020 FB 24   

Čítanie z knižnice – Uličiansky, Ján: Podivuhodné 
príbehy siedmich morí – príbeh Stroskotanec 
Robímsám – video  

12.06.2020 FB 67   

Okienko šikovných rúk – Závesný črepník – 
videonávod  

16.06.2020 FB 37   

S knihou sa nenudím – Skladačky z papiera – 
PRASIATKO – návod je prebratý z knihy Klasické 
slovenské skladačky a hry (kolektív autorov) – 
video  

18.06.2020 FB 28   

Čítanie z knižnice – Spievajúca lipka : rozprávky 
západných Slovanov – príbeh Čižmár a čert – video  

24.06.2020 FB 32   

Okienko šikovných rúk – Svietnik – videonávod 24.06.2020 FB 21   

Čítanie z knižnice – Andersen, Hans Christian: 
Cisárove nové šaty – video  

09.10.2020 FB 64   

Čítanie z knižnice – Andersen, Hans Christian: Starý 
dom – video 

16.10.2020 FB 40   

Okienko šikovných rúk – jesenná dekorácia – 
videonávod  

26.10.2020 FB 17   

Čítanie z knižnice – Preussler, Ottfried: Malá 
bosorka – príbeh Malá bosorka sa zlostí – video  

30.10.2020 FB 138   

Chvíľka poézie – prednes poézie pre dospelých 
z tvorby P. O. Hviezdoslava, úryvok z básne Hľadám 
sa – video  

04.11.2020 FB 18   

Chvíľka poézie – prednes poézie pre deti z tvorby 
P. O. Hviezdoslava z knihy Hviezdoslav deťom – 
video  

05.11.2020 FB 28   

Okienko šikovných rúk – Kvietok – výroba 
ozdobného kvietka z látky – videonávod  

06.11.2020 FB 19   

S knihou sa nenudím – Skladačky z papiera – 
LIETADLO – návod na skladačku technikou orgiami 
je inšpirovaný knihou Klasické slovenské skladačky 
a hry – video 

11.11.2020 FB 10   
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Čítanie z knižnice – Brat, Roman: O malom obrovi 
– zážitkové čítanie – video 

12.11.2020 FB 30   

Čítanie z knižnice – Němcová, Božena: Babička – 
zážitkové čítanie – video 

19.11.2020 FB 14   

Okienko šikovných rúk – Brmbolce – videonávod  20.11.2020 FB 13   

S knihou sa nenudím – Pokusy – STRATENÁ MINCA 
– pokus inšpirovaný knihou Malý vedec – video 

25.11.2020 FB 53   

Čítanie z knižnice – Bieliková, Marcela: Stratený 
kľúčik – video 

26.11.2020 FB  20   

Okienko šikovných rúk – Ozdoby na stromček – 
výroba  

vianočných ozdôb z prírodných materiálov – video  

02.12.2020 FB 20   

Vianočné čítanie z knižnice – mikulášske verše – 
video 

04.12.2020 FB 85   

S knihou sa nenudím – Ako prekresliť obrázok z 
knihy – návod na postup obkresľovania obrázkov – 
video  

08.12.2020 FB 32   

Celé Slovensko číta deťom – Bendová, Krista: 
Brumlíčkove rozprávky – O princeznej Ľadovláske – 
zážitkové čítanie – video 

11.12.2020 FB 30   

Okienko šikovných rúk – Dekorácia v košíku – 
dekorácia na vianočný stôl – videonávod 

16.12.2020 FB 12   

Čítanie z knižnice – Malinský, Zbyněk: Rozprávky 
pod stromček – rozprávka Ako sa vianočka dala 
poistiť proti pripáleniu – zážitkové čítanie – video 

18.12.2020 FB 7   

Spolu: 44  3 086   

 
 
b) cyklické podujatia   

 
NÁZOV 

POČET 
OPAKOVANÍ 

 
MIESTO 

POČET 
NÁVŠTEVNÍKOV 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIA 

Z TOHO 
PRIAME 

NÁKLADY KI 

Pc kurz pre seniorov 12x KJK 13   

Tvorivé dielne - Oddelenie literatúry pre deti 5x 
 

KJK 68 
 

09.00 € 09.00 € 

Tvorivé dielne - Oddelenie literatúry pre dospelých 2x KD 
Kremnica 

17   

Knižnično-informačná výchova - Oddelenie 
literatúry pre deti 

3x 
 

KJK 
 

38   

Ako vznikajú veci – výchovno-vzdelávacie pásmo 2x KJK 42   

Ezopove bájky – interaktívne čítanie a čítanie s 
porozumením 

3x KJK 44 01.00 € 01.00 € 
 

Soľ nad zlato – interaktívne čítanie 2x KJK 33 01.00 € 01.00 € 

Vesmír – výchovno-vzdelávacie pásmo 2x 
 

ŠKD + MŠ 
Jastrabá 

36 
 

  

Exupéry – život a tvorba – výchovno-vzdelávacie 
pásmo spojené s čítaním s porozumením 

2x 
 

KJK 33 
 

02.00 € 
 

02.00 € 
 

Plynutie času – spoznávanie hodín – výchovno-
vzdelávacie pásmo a interaktívne čítanie 

2x 
 

KJK 31 
 

04.00 € 
 

04.00 € 
 

Prvácka pasovačka – uvítanie prváčikov v knižnici 4x 
 

KJK 57 
 

04.00 € 
 

04.00 € 
 

Kreatívna knižnica – tradičné letné tvorivé dielne 9x KJK 165 27.00 € 27.00 € 

Alzheimerova choroba – kvíz na paneloch 2x KJK, KD 
Kremnica 

26 05.00 € 05.00 € 

Slovenské poverové bytosti – prednáška 
etnologičky Kataríny Nádaskej 

2x KJK, 
Súkromné 

gymnázium 
Kremnica   

45 08.00 € 08.00 € 

Spolu: 52x  648 61.00 € 61.00 € 



                               

17 

ONLINE PODUJATIA      

Spolu:  0     

 

Okrem uvedených prezenčných, či online aktivít knižnica prezentovala svoju činnosť aj prostredníctvom 

iných online aktivít, ktoré nie sú započítané do podujatí. Prezentovali sme napríklad významné literárne 

osobnosti, či regionálne osobnosti, ponúkali sme novinky zo sveta  e-kníh, úspech mali zábavné hádanky, 

či hlavolamy, predstavili sme rôzne liečivé bylinky a ich účinky, ale aj slovenské zvyky a obyčaje. Spolu 

bolo týchto aktivít 127 a interakcií s nimi 3801. 

 

VI. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, 
ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt 

 
 

Knižnica spolupracovala pri realizácii 18 podujatí, ktorých hlavným organizátorom bol iný subjekt. Z toho 

14 podujatí sa uskutočnilo online formou. Spropagovala tak svoju činnosť a poskytla priestory na 

realizáciu podujatí pre deti. 

 
a) jednorazové podujatia 

 
NÁZOV 

 
TERMÍN 

 
MIESTO 

POČET 
NÁVŠTEVNÍKOV 

PRIAME  
NÁKLADY 

NA 
PODUJATIA  

Z TOHO 
PRIAME 

NÁKLADY KI 

      

Spolu: 0     

ONLINE PODUJATIA      
Havelková, Silvia: O upratovacom robotovia iné  
(čudné) rozprávky – epizóda Myšiak –umelecký  
prednes a autorské čítanie 

27.04.2020 FB 15   

Havelková, Silvia: O Vŕzgajke a Vŕzgajkovi 
(umelecký prednes a autorské čítanie) 

05.05.2020 FB 45   

Spolu: 2  60   

 
 

b) cyklické podujatia  
  

 
NÁZOV 

POČET 
OPAKOVANÍ 

 
MIESTO 

POČET 
NÁVŠTEVNÍKOV 

PRIAME  
NÁKLADY 

NA 
PODUJATIA 

Z TOHO 
PRIAME 

NÁKLADY KI 

Cvičenie s deťmi s M. Krumlovskou Pavlovou 4x KJK 34   

Spolu: 4x  34   

      

ONLINE PODUJATIA      

Saint-Exupéry, Antoine de: Malý princ – 
umelecký prednes a zážitkové čítanie – videá; 
čítal: Marcel Nemec  

9x FB 281   

Hevier, Daniel: Nám sa ešte nechce spať – 
umelecký prednes a zážitkové čítanie – videá; 
čítal: Marcel Nemec 

3x FB 696   

Spolu: 12  977   
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VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ 

Metodická a koordinačná činnosť bola realizovaná pre verejné knižnice okresov Banská Štiavnica, 

Žarnovica a Žiar nad Hronom. Do regiónu spadá 53 obecných knižníc a 4 mestské knižnice (Mestská 

knižnica Banská Štiavnica, Nová Baňa, Žarnovica a Žiar nad Hronom). V sledovanom období stagnovalo 

spolu 12 obecných knižníc.  

V roku 2020 bolo uskutočnených spolu 6 metodických návštev a to v troch mestských knižniciach  

a v troch  obecných knižniciach. Metodická činnosť bola prispôsobovaná podľa požiadaviek knižníc. 

Metodické návštevy boli zamerané na riešenie problémov jednotlivých knižníc, dodržiavanie všeobecne 

platných právnych predpisov, vedenie knižnej evidencie, revízie knižničného fondu, vyraďovanie 

dokumentov, stavanie knižného fondu, možnosti elektronizácie, možnosti získania podpory z FPU, 

pomoc pri vyúčtovaní projektov atď. 

Dôvodom nízkeho počtu metodických návštev bola nepriaznivá situácia v súvislosti so šírením ochorenia 

Covid 19 a s tým súvisiace prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Z uvedeného dôvodu bola 

metodická a konzultačná pomoc poskytovaná prevažne elektronicky a telefonicky. Mestské a obecné 

knižnice boli pravidelne informované o aktuálnej situácii, opatreniach a obmedzeniach pri prevádzke 

knižníc. Niektoré obecné knižnice boli zatvorené prevažnú časť roka, z dôvodu vyššieho veku 

knihovníkov a strachu z nákazy.  

Obvodové porady sa z dôvodu pandémie v roku 2020 neuskutočnili. Dôležité informácie boli poskytnuté 

telefonicky a mailom. 

Vnútro knižničná metodika sa realizovala v spolupráci s ostatnými odbornými oddeleniami 
knižnice a zamerala sa najmä na pomoc pri riešení odborných problémov, pri 
prevádzkových problémoch v oblasti automatizácie a využívaní KIS, aplikácia platobného 
terminálu na bezhotovostné platby do KIS Dawinci, možnosť rozposielania hromadných 
mailov, vypĺňanie údajov pre benchmarking knižníc, spracovanie štatistiky pre Štatistický 
úrad SR, krajské metodické centrum, SNK. Príprava  projektov a žiadostí o dotácie od Mesta 
Kremnica a z Fondu na podporu umenia je tiež súčasťou metodickej činnosti, ako aj   
koordinácia a realizácia revitalizácie priestorov knižnice. 
V sledovanom období boli spracované nasledovné dokumenty: 

o Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára za rok 2019 
o Plán činnosti Knižnice Jána Kollára na rok 2020 
o Ročný výkaz o knižnici za rok 2019  
o Ročný štatistický výkaz za rok 2019 – znevýhodnené skupiny 

obyvateľstva 
o Aktualizácia súborného katalógu periodík pre rok 2020 do databázy 

Univerzitnej knižnice v Bratislave 
o Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Banská 

Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom za rok 2019 
o Knižnica poskytovala ďalšie údaje podľa požiadaviek zriaďovateľa 

a vyšších metodických pracovísk. 
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b) cyklické podujatia   

 
Názov 

Počet 
opakovaní 

 
Miesto 

Počet 
účastníkov 

Celkové 
náklady na 
podujatie 

Z toho 
náklady 

celkom KI 

Metodické návštevy 6 BS, ZC, ZH 10 50 50 

Metodické konzultácie 
osobné, telefonické, mailové 

417 KJK, BS, ZC, ZH 418 10 10 

Spolu: X X 428 60 € 60 € 

 

VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ  
 
 
Knižnica Jána Kollára v roku 2020 vydala 3 edičné tituly (v edičných tituloch nie sú 
zahrnuté vyhodnotenia činnosti a plány činnosti).  Pri príležitosti životného jubilea 
významného slovenského básnika a prekladateľa sme spracovali personálnu 
bibliografiu Jána Švantnera  pod názvom „Básnik a prekladateľ Ján Švantner“, ktorá 
bola spracovaná koncom roka 2019, ale vydali sme ju v roku 2020.  Ďalším titulom je 
časopis  „Knižko“. Je to detský zábavný a zároveň informačný časopis, kde sa deti 
dozvedia veľa zaujímavého o knižnici, ale aj veľa nových informácií napr. knižné 
novinky, či aktivity, ktoré knižnica robila pre deti.   
Informačný materiál „Retro pohľady do archívu regionálnej tlače. Pohľad tretí“: Kremnický rumaj 

a Kremnický letopis  bol spracovaný v online podobe. 

Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie bibliografie, metodické oddelenie a čitáreň.  
 

Edičná činnosť / tituly Náklad (počet ks) Finančné náklady 
celkom 

Z toho vlastné 
náklady 

IVANIČOVÁ,M.: Knižko.  
Kremnica: KJK, jún 2020, nestr. 

15 12,00 12,00 

IVANIČOVÁ,M.: Knižko.  
Kremnica: KJK, november 2020, nestr. 

15 12,00 12,00 

MADUDOVÁ,A: Básnik a prekladateľ  Ján 
Švantner : personálna bibliografia. – Kremnica: 
Knižnica Jána Kollára, 2019, 182 s. ISBN: 978-80-
89556-15-1 

  
80 

 
614,40 

 
        614,40 

MADUDOVÁ,A.: Retro pohľady do archívu 
regionálnej tlače. Pohľad tretí – Kremnický 
rumaj - Kremnický letopis : informačný materiál. 
ISBN 978-80-89556-16-8 

           Online  
  7 ks CD (povinné 
výtlačky)  

 
3,50 

 
3,50 

Vyhodnotenia a plány činnosti 117 641,90 641,90 

KUZMICKÁ,I. – PAJERSKÁ, P. : Vyhodnotenie 
činnosti Knižnice Jána Kollára za rok 2019.  
Kremnica, KJK, február 2020, 29 s. 

 
5 

 
8,00 

 
8,00 

KUZMICKÁ,I.: Plán činnosti Knižnice Jána 
Kollára na rok 2020.  

 
5 

 
4,00 

 
4,00 
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Kremnica, KJK, január 2020, 17 s. 1 príl. 

KUZMICKÁ,I.: Vyhodnotenie činnosti mestských 
a obecných knižníc okresov Banská Štiavnica, 
Žarnovica, Žiar nad Hronom za rok 2019. 
Kremnica, KJK, 2019, 10 s. 

 
3 

 
2,50 

 
2,50 

Spolu: 3 edičné tituly /vyhodnotenia a plány 13 14,50 14,50 

 
 

 

IX.  PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ  A PLÁNOVANÉ INDIVIDUÁLNE ÚLOHY   

 

a)   dlhodobé úlohy, stav rozpracovanosti  

KJK sa zapojila do projektu Benchmarking knižníc aj v roku 2020. Cieľom tohto 
projektu je vyhodnocovanie a porovnanie kvality podávaných výkonov v knižniciach 
v Čechách a na Slovensku. 
Výstup projektu: 

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

 efektívne využiť štatistické údaje 

b)   začaté a ukončené úlohy v hodnotenom roku  

 KJK zosumarizovala údaje pre súborný katalóg periodík na rok 2020 na základe 
výzvy Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá je správcom katalógu 

 Prieskum záujmu o čítanie periodickej tlače k prehodnoteniu odoberania 
jednotlivých titulov periodík, či výmeny za iný titul  

 Spracovanie dotazníkov pre študentov VŠ k záverečným prácam 
 

X. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE KNIŽNICE 

 Stav výpočtovej techniky k 31.12.2020 bol nasledovný: 22 ks 
osobných počítačov, z toho  6 ks počítačov s pripojením na 
internet pre verejnosť, 7 notebookov. V roku 2020 boli 
zakúpené 2 ks notebookov pre potreby home office pre 
zamestnancov, 2 ks tlačiareň, 3 ks záložný zdroj DIGITUS UPS, 
 1 ks router TP link.  

Na prevádzku knižnično-informačného systému Dawinci KJK využíva server, ktorý má operačný 
systém MS Windows server Essentials 2016, operačnú pamäť 16 GB, procesor 3,3 GHz XEON.  
Knižnica využíva aj google profil na propagáciu knižnice, ktorý pravidelne aktualizujeme. Taktiež 
webová stránka www.kjkk.sk je pravidelne aktualizovaná. 
Bezplatné služby verejného internetu v roku 2020 využilo 630 používateľov, z toho 224 detí do 15 
rokov a 100 študentov.  
Online služby využilo v roku 2020 10560 návštevníkov (návštevníci www stránky 7450, návštevníci 
online katalógu 3110, zodpovedaných dopytov v elektronických referenčných službách 225.)    
V roku 2020 prebehla implementácia platobného terminálu do KIS DAWINCI, čo umožňuje využívať 
bezhotovostné platby za služby. 

http://www.kjkk.sk/
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Okrem on-line katalógu OPAC, umiestneného na web stránke knižnice, ktorý obsahuje vlastný knižný 
fond, mohli používatelia využiť súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK Infogate. Tento umožňuje 
získať informácie z databáz  regionálnych knižníc BBSK a Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra, čo rozšírilo 
možnosti knižnice k uspokojovaniu požiadaviek používateľov aj v oblasti medziknižničnej výpožičnej 
služby. 
Knižnica zabezpečovala zálohovanie, chod počítačov a lokálnej siete, údržbu programového 
vybavenia, vykonávala generovanie upomienok, prírastkového zoznamu, zoznamu úbytkov, štatistiky, 
rezervácií, tlačených výstupov pre každého používateľa so základnými informáciami o stave jeho 
konta výpožičiek, zaplatení členského a adries, cez ktoré sa používateľ môže spojiť s knižnicou 
písomne, telefonicky, prípadne e-mailom. Knižnica začala v sledovanom roku využívať možnosť 
hromadných mailov a čitatelia tak majú možnosť  získať aktuálne oznamy.  
Knižnica buduje regionálnu databázu článkov okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, 
ktorá k 31.12.2020 dosahovala počet 27 731 článkov. 
Čitatelia v roku 2020 získali možnosť vypožičiavať elektronické knihy, alebo využiť online registráciu, 
čo bolo výhodou najmä počas uzatvorenia knižnice.  Databáza e-kníh obsahuje  už viac ako 9 900 
elektronický kníh. V roku 2020 bolo vypožičaných celkovo 71 elektronických kníh a cez OPAC formulár 
sa zaregistrovalo celkom 8 používateľov. 
 
 

XI. GRANTY A DOTÁCIE  

 

Knižnica Jána Kollára v roku 2020 vypracovala 7 žiadostí o pridelenie finančných 
prostriedkov na rôzne aktivity a projekty – 4 projekty boli podané v FPU, 1 projekt 
v dotačnom systéme Ministerstva kultúry SR a 2  žiadosti o poskytnutie dotácií 
z rozpočtu Mesta Kremnica. Celkovo knižnica žiadala financie vo výške  30 455,- €. 
Schválené financie boli celkovo vo výške 13 216,- €. Z FPU knižnica získala 12 500 €, 
z rozpočtu Mesta Kremnica 700,- €, Kultúrne poukazy boli čerpané vo výške 16,- €,  
sponzorské príspevky boli vo výške 300,- €. Projekt pod názvom „Slovenská 
zoolympiáda“ nebol podporený, z dôvodu, že komisia sa zhodla na tematickej 
nevhodnosti v danom podprograme, nakoľko je zameraný prírodovedne. 
 
 
 
Vypracované a predložené projekty v roku 2020  

Názov projektu a zameranie Požadovaná výška dotácie / 
grantu v EUR 

Príjemca žiadosti projektu 

Kultúrne poukazy  DS MK SR  

Kniha priateľ človeka                     10 000,- FPU 

Edícia Mudrlantky 1 905,- FPU 

Stretnime sa v knižnici 2 600,- FPU 

Slovenská zoolympiáda 14 250,- FPU 

Nové knihy do knižnice 1 000,- Mesto Kremnica 

Komunitná knižnica  700,- Mesto Kremnica 

Spolu: 30 455,00 €  
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b) úspešné projekty, ktoré boli získané a realizované v roku 2019  - presun čerpania do 

roku 2020 

 

Názov projektu Požadovaná 
výška 
dotácie / 
grantu v 
EUR 

Schválená 
výška 
dotácie / 
grantu v 
EUR 

Čerpanie 
v roku 
2019 

Presun Čerpania 
do roku 2020 / 
z toho čerpané 
v r. 2020 

Spolufinan
covanie KI 

Spolufin
ancovani
e BBSK 

Poskytovateľ 
dotácie / grantu 

        

Spolu:        

 

 

c) Úspešné  projekty - získané v roku 2020 

NÁZOV PROJEKTU POŽADOVAN

Á VÝŠKA 

DOTÁCIE / 

GRANTU V 

EUR 

SCHVÁLENÁ 

VÝŠKA 

DOTÁCIE / 

GRANTU V 

EUR 

ČERPANIE 

V ROKU 

2020 

VRÁTENÉ 

V ROKU 

2019 DO 

FPU 

PRESUN 

ČERPANIA DO 

ROKU 2021 

SPOLUFINAN

COVANIE KI 

SPOLUFI

NANCO

VANIE 

BBSK 

POSKYTOVATEĽ 

DOTÁCIE / 

GRANTU 

Kultúrne poukazy                        16,-     16,-     DS MK SR 

Kniha priateľ človeka 10 000,-  9 000,- 0  9 000,-     FPU 

Edícia Mudrlantky 1 905,- 1 500,- 1500,-   83,72    FPU 

Stretnime sa v knižnici 2 600,- 2 000,- 510,,-  1490,- zatiaľ nebolo    FPU 

Nové knihy do 
knižnice 

 
1 000,- 

 
300,- 

 
300,- 

     
Mesto Kremnica 

Komunitná knižnica 700,- 400,- 400,-     Mesto Kremnica 

Spolu:     15 305,- 13 216,- 2 726,-  10 490,- 83,72   

 

 

XII. 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 
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 
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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  
Súkromné gymnázium J. Z. Mallu 
Kultúrne centrum Akropola 

               
 

Sponzori podujatí: 
Banskobystrický samosprávny kraj 
ELBA, a.s. Kremnica 
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Ukazovateľ 

Merná 
 jednotka 

 

Plán 2020 Skutočnosť 
2020 

Plnenie % 
 

KNIŽNIČNÝ FOND kn.j. 61762 62 179 100,67 

z toho: odborná lit. pre dospelých kn.j. Nepl. 23 349 - 

            krásna lit.  pre dospelých kn.j. Nepl. 20 808 - 

            odborná lit. pre deti kn.j. Nepl. 4 709 - 

            krásna lit. pre deti kn.j. Nepl. 11 798 - 

            špeciálne dokumenty kn.j. Nepl. 1 515 - 

Počet titul. odoberaných periodík titul 51 46 90,19 

Prírastky spolu kn.j. 800 1 024 128 

            z toho kúpou kn.j. 700 776 110,85 

                       darom kn.j. 100 210 210 

                       náhradou kn.j. Nepl. 38 - 

Úbytky knižničných jednotiek kn.j. 1500 1 307 87,13 

Počet zv. na 1 obyvateľa kn.j. 11,69 11,86 101,45 

Počet zv. na 1 čitateľa kn.j. 32,5 62,99 193,81 

Obrat KF index 2,02 1,33 65,84 

Nákup na 1 obyvateľa €   2,93 1,64 55,97 

KF spracovaný automatizovane kn.j. 61762 62 179 100,67 

Finančné prostriedky na nákup KF celkom € 15 500 8 613,64 55,57 

z toho: nákup KF (bez grantov) € 6 500 8 313,64 127,90 

            nákup KF (z grantov a dotácie mesta) € 9 000 300 3,33 

VÝPOŽIČKY kn.j. 125 000 82 648 66,11 

z toho:  absenčné kn.j. 95 000 66 920 70,44 

             prezenčné kn.j. 30 000 15 728 52,42 

z toho: odborná lit. pre dospelých kn.j. Nepl. 7 393 - 

            krásna lit.  pre dospelých kn.j. Nepl. 30 048 - 

            odborná lit. pre deti kn.j. Nepl. 4 850 - 

            krásna lit. pre deti kn.j. Nepl. 12 344 - 

            špeciálne dokumenty kn.j. Nepl. 282 - 

            periodiká kn.j. 45 000 27 731 61,62 

MVS iným knižniciam kn.j. Nepl. 17 - 

MVS z iných knižníc kn.j. Nepl. 144 - 

Počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 23,65 15,77 66,68 

Celková plocha knižnice m2 800 800 100 

z toho: priestory pre používateľov m2 550 550 100 

Rešeršná činnosť rešerš Nepl. 3 - 

- počet záznamov záznam Nepl. 104 - 

Poskytnuté faktografické  informácie informácie 8 000 7 424 92,8 

Poskytnuté bibliografické informácie informácie 6 000 5 894 98,23 

REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA osoba 1 900 987 51,94 

z toho: deti do 15 rokov osoba 500 323 64,6 

NÁVŠTEVNÍCI spolu osoba 20 000 18 828 94,14 

% čitateľov z počtu obyvateľov % 35,96 18,83 52,36 

Počet obyvateľov osoba 5 284 5240 - 

KOLEKTÍVNE PODUJATIA podujatie 203 111 54,67 

Metodické návštevy spolu návšteva 20 6 30 

z toho: v mestských knižniciach návšteva 4 3 75 

            v  obecných  knižniciach návšteva 16 3 18,75 

Konzultácie a poradenstvo konzultácie 150 417 278 

Odborné semináre, porady podujatie 2 0 0 
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Edičná činnosť titul 2 3 150 

 

 

XIII. HOSPODÁRENIE 

Informácie o rozpočte hodnotenie rozpočtu r. 2020 

Príjmy vo výške 265.998,05 EUR 

 Dotácia od zriaďovateľa 250.344,00 EUR     94,11 %     

Dátum 
číslo 

Rozpočtové opatrenie Zdroj   41 Spolu    41 

31.01.2020 
6741/2020/ 
ODDRF 

Rozpis rozpočtu 2020 610                       144.520,00 
620                         52.027,00 
630                         68.877,00 

Účelovo určené finančné prostriedky 
-nákup kniž. jednotiek- kníh           6.500,00  
-obnova a inter. vybavenie knižničných 
priestorov                                         20.000,00   

 
265.424,00 

20.07.2020 
6741/2020/ 
ODDRF 

Rozpočt. opatrenie č.1 
Zníženie  rozpočtu 
 

600                     -18.580,00    zníženie 
výdavkov pre rok 2020 z toho 
- 610                                                 -1.400,00 
-energie                                             -4.000,00  
-príspevok na rekreácie                  -3.163,00 
 -inetr. vybavenie- obnova              -8.417,00 
-odvody zo mzdy                             - 1.600,00 

 
246.844,00 
 
 

30.09.2020 
6741/2020/ 
ODDRF 

Rozpočt. opatrenie č.2 
Zvýšenie rozpočtu  

600                         1.500,00 
600                            600,00 

Účelovo určené finančné prostriedky 

-letné tématicko výchovno-vzdelávacie 

podujatia pre deti                              1.500,00   
-aktualizácia platobného terminálu pre 
regionálne knižnice                               600,00 

 
248.944,00 
 
 
 
 
    

30.11.2020 
6741/2020/ 
ODDRF 

Rozpočt. opatrenie č.3 
Zvýšenie rozpočtu 

 600-                        1.400,00 
Účelovo určené finančné prostriedky 
-výdavky  súvisiace so zabezpečením 
protiepidemiologických opatrení na ochranu 
zdravia zamestnancov a návštevníkov 
kultúrnych inštitúcií pred pandémiou 
ochorenia COVID 19 

 
250.344,00 
 
 
 
 

17.12.2020 
6741/2020/ 
ODDRF 
 
 
SPOLU 

Rozpočt. opatrenie č.4 
Úprava rozpočtu 

 
610                       - 1.580,53 
630                         1.056,48 
640                             524,05 

 
Úprava rozpočtu medzi kategóriami 
z kategórie 610 na kategóriu 630 a 640          

 
250.344,00 
 
 
 
250.344,00 

 
 

Nevyčerpané finančné 
prostriedky, účet 632 001 
950,00 

Vrátené finančné prostriedky        
-950,00 

SPOLU    249.394,00 
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 Ostatné bežné príjmy 15.654,05 EUR     5,89 % 

Dotácia z Fondu na podporu umenia   12.500,00 EUR     4,70 % 

ZF 11H  
Projekt Edícia Mudrlantky 
Projekt 20-513-01856 podporený sumou 1.500,00 EUR, určené spolufinancovanie 79,25 
EUR, spolufinancovanie vyúčtované 83,72 EUR. 
Projekt Stretnime sa v knižnici  
Projekt 20-513-01987 podporený sumou 2.000,00 EUR, určené spolufinancovanie 106,00 
EUR, 
vyčerpaná výška v roku 2020 510,00 EUR, do roku 2021 prenesená suma 1.490,00 EUR. 
Projekt 20-514-04089 podporený sumou 9.000,00 EUR, určené  spolufinancovanie 0,00 EUR, 
v plnej výške prenesený do roku 2021. 
 

Transfery v rámci VS z rozpočtu obce (Mesto Kremnica)   700,00 EUR     0,26 % 
ZF 11H  
Dotácia na podujatie Komunitná knižnica 400,00 EUR.  
Dotácia na Nové knihy do knižnice 300,00 EUR.  
 
Prijaté kultúrne poukazy   16,00 EUR     0,01 % 
ZF 111  
 

Vlastné príjmy   2.128,05 EUR     0,80 % 
ZF 46  
Tržby – príjmy z knižničnej činnosti   2.013,50 EUR, vratky 114,55 EUR. 
 

Príspevky, granty   310,00 EUR     0,12 % 
ZF 72a  
Sponzorský príspevok 10,00 EUR.  
Sponzorský príspevok od ELBA, a.s. Kremnica na organizovanie letnej aktivity detí 300,00 
EUR. 
 
 
Výdavky vo výške 255.904,75 EUR 

Knižnica na zabezpečenie činnosti použila výdavky: 

z daňových príjmov v sume 249.394,00 EUR 97,46 %, zo ŠR 16,00 EUR, z FPU 2.010,00 EUR 
0,79%,       z dotácie Mesta Kremnica 700,00 EUR 0,27 %, z príspevkov a darov 310,00 EUR 
0,12%, z vlastných príjmov 3.360,20 EUR 1,31 %, z vratiek 114,55 EUR 0,05%. 

 

 

 
.  



                               

28 

Výsledok hospodárenia r. 2020 

z toho: darované knihy v hodnote 1.306,35 EUR, sponzor. príspevok od ELBA, a.s. Kremnica 300,00 EUR , dar 

Vyhodnotenie činnosti za rok 2020 vychádza z výsledkov účtovania v hlavnej knihe, z výkazu 
ziskov a strát a zo súvahy. 
 
Knižnica dosiahla v roku 2020 kladný výsledok hospodárenia vo výške  203,30 EUR.  

Do roku 2021 boli prevedené FP v sume: na účet kjkk 5.179,78 EUR, pokladničná hotovosť 
467,54 EUR.  

 

Celkové výnosy knižnice 262.815,16 EUR  

    

 Tržby za vlastné výkony účet 60   príjem za letné aktivity 199,00 EUR   0,08%, príjmy 
z knižničnej činnosti 1.814,50 EUR     0,69 %, 
z toho: príjmy za členské preukazy 1.052,00 EUR, upomienky 450,00 EUR, MVS 162,00 EUR, vypracovanie 
rešerší 9,00 EUR, tlač z PC 40,80 EUR, kopírovanie 4,40 EUR, , rezervácie 0,20 EUR, manipulačný poplatok a 
ostatné ako náhrada za stratu knihy a časopisov, poplatok za uloženie a pod. 96,10 EUR. 

 

 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti účet 64   5,02 EUR 
Dohodnutá zľava za SL.  
 Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov účet 69   260.796,64 EUR     99,23 % 
Dotácie od zriaďovateľa 249.394,00 EUR.     94,90 %,  
Výnosy z kap. transf. z rozp. VÚC 6.708,81 EUR.     2,56 % 
Výnosy samosprávy z bež. transferov zo ŠR a od iných SVS 2.726,00 EUR.     1,03 %  
z toho: FPU 2.010,00 EUR, grant z mesta Kremnica 700,-EUR, kultúrne poukazy 16,00 EUR. 

Výnosy z kap. transferov zo ŠR od iných subjektov VS 301,48 EUR.     0,11 % 
Výnosy samosprávy z BT od ostatných subj. mimo VS 1.666,35 EUR.     0,63 %  
10,00 EUR, darované detské sane a boby v hodnote 50,00 EUR. 
 
 

Celkové náklady knižnice 262.611,86 EUR 
 

 Spotreba materiálu účet 501   39.364,23 EUR     14,99 % 
Knihy a časopisy 9.919,99 EUR. 
z toho: BBSK účelovo pridelené finančné prostriedky na nákup kníh 6.500,00 EUR, grant od mesta Kremnica 
300,00 EUR, vlastné prostriedky 180,67 EUR, predplatné časopisov 1.632,97 EUR, darované knihy 1.306,35 EUR. 

Čistiace a dezinfekčné prostriedky 1.001,68 EUR. 
Drobný dlhodobý majetok 20.661,31 EUR. 
Pohonné hmoty, oleje, kvapaliny 114,34 EUR. 
Ostatné náklady na spotrebu materiálu boli použité na nákup kancelárskych. potrieb, 
tonerov, drobného materiálu, 7.666,91 EUR. 
Prevažná časť nákladov na drobný dlhodobý majetok bola použitá z účelovo určených 
finančných prostriedkov od zriaďovateľa. 
 

 Spotreba energií účet 502   11.428,44 EUR     4,35 %  
Elektrická energia 11.216,01EUR, voda 212,43 EUR. 
 

 Služby účet 51   9.193,56 EUR     3,5 % 
Opravy a udržiavanie 557,16 EUR.  
z toho: maľovanie priestorov 414,20 EUR, servisné práce na EZS 111,16 EUR, drobné opravy 31,80 EUR 
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Náklady na reprezentáciu k 95. výročiu knižnice 505,00 EUR.  

Cestovné 53,00 EUR.  
 
 
 
Ostatné služby 8.078,40 EUR.  
z toho: poštovné 460,77 EUR, poštový priečinok 94,80 EUR, telekom. služby 2.949,98 EUR, nájomné 66,20 EUR, 
on-line školenie ISPIN 67,51 EUR admin. a údržba www.kjkk.sk 540,00 EUR, ochrana objektu 576,58 EUR, stočné 
205,42EUR ,autorské honoráre 249,90 EUR, ostatné 2.362,24 EUR. 

 

 Osobné náklady účet 52   194.663,70 EUR     74,13 % 
Mzdové náklady 142.189,47 EUR.  
z toho: OON 650,00 EUR ZF 46 pre elektrikára, ktorý vykonáva údržbu akumulačných pecí, výmeny žiaroviek 

a drobné opravy. Zákonné soc. poistenie 44.863,87 EUR. Ostatné soc. poistenie 79,86 EUR.  
V zmysle § 293ex zákona 461/2003 Z.z o sociálnom poistení  boli knižnici odpustené odvody vo výške 2.723,35 
EUR. 

Zákonné soc. náklady 7.530,68 EUR.  
z toho:SF 1.278,52 EUR, SL 5.522,00 EUR, PZS 114,00 EUR. 
Ostatné sociálne náklady 214,50 EUR. 
 

 Dane a poplatky účet 53   432,70 EUR     0,16 % 
 

 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť účet 54   170,00 EUR     0,06 % 
Členské v SSKK a SAK. 
 

 Odpisy, rezervy a opravné položky účet 55   7.025,48 EUR     2,68 % 
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku. 
 

 Finančné náklady účet 56   333,75 EUR     0,13 % 
Ostatné finančné náklady, bankové poplatky, poistenie. 

  

http://www.kjkk.sk/
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Spolu majetok 110.679,42 EUR  
 

 A  Neobežný majetok 88.588,95 EUR 
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok - prehľad o pohybe 

Názov Účet Riadok 
 súvahy 

OC k 
31.12.2019 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+/- 

OC k  
31.12.2020 

Sam. hnut. veci 022 016 44.176,93 0,00 482,72 0,00 44.176,93 

Dopr. prostr. 023 017 15.000,00 0,00 0,00, 0,00 15.000,00 

DHIM 028 020 4.246,55 0,00 0,00 0,00 4.246,55 

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

Software 013 005 14.453,29 0,00 0,00 0,00 14.453,29 

SPOLU   88.588,95 0,00 482,72 0,00 88.588,95 

Majetok v OTE 125.418,11 EUR, knižný fond organizácie 293.669,18 EUR. 
Organizácie spravuje majetok vo vlastníctve zriaďovateľa v celkovej hodnote 507.676,24 
EUR. 
Od r.2016 vo veci poistenia majetku a zodpovednosti za škodu, poradenstvo a zastupovanie 
pri uplatňovaní vzniknutých škôd na majetku zabezpečuje INSIA SK s.r.o. 
 

 B Obežný majetok 20.027,59 EUR 
Zásoby 60,15 EUR.  
PHL v nádrži motorového vozidla.  

Dlhodobé pohľadávky neevidujeme.  
Krátkodobé pohľadávky 2.302,41 EUR. 
Preplatok elektrickej energie za mesiac 12/2020.  
Finančné účty 17.665,03 EUR.  
z toho: pokladnica 467,54 EUR ceniny 108,55 EUR, bankový účet SF 603,09 EUR, KJKK 5.995,85 EUR, fondový účet  
10.490,00 EUR zostatok prostriedkov z FPU. 

 

 C Časové rozlíšenie 2.062,88 EUR. 
Predplatné časopisov r. 2020-2021 1.871,36 EUR, hosting, licencie 14,35 EUR, ročný nájom P.O.BOX 94,80 EUR, 
poistné 76,43 EUR, telekom. služby 5,94 EUR. 

 
 
Vlastné imanie a záväzky 37.037,20 EUR 
 

 A Vlastné imanie 9.922,04 EUR 
Výsledok hospodárenia minulých rokov stav k 31.12.2020 6.045,14 EUR. 
Navýšený o plusový hospodársky výsledok roku 2020 o 203,30 EUR  

 B. Záväzky 16.625,16 EUR 
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, odpisy 15.896,73 EUR. 
Zúčtovanie transferov, odpisy. 
Dlhodobé záväzky 603,09 EUR. 
Stav účtu sociálneho fondu k 31.12.2020. 

Krátkodobé záväzky 125,34 EUR. 
Slovak Telekom, a.s., pevná linka, internet za 12/2020 25,99 EUR, Mestský bytový podnik vodné, stočné .93,55 
EUR, O2 Slovakia  s.r.o, mobilný hlas 1,90 EUR, ŠVK, služby MVS podľa dodacích listov 3,90 EUR.   

 C. Časové rozlíšenie 10.490,00 EUR 
Výnosy budúcich období- prevod zostatku finančných prostriedkov z FPU.  
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Záver 

 

Výnosy 262.815,16 EUR 

Náklady 262.611,86 EUR 

Hospodársky výsledok        203,30  EUR 

 

 

V Kremnici dňa 01.02.2021 

                     Iveta Kuzmická  (odborná časť) 

                     Ing. Petronela Pajerská (ekonomická časť) 
                      
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Peter Lysek  
 riaditeľ knižnice 
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Hospodárenie vyčíslené v % 

  
Ukazovateľ 

Skutočnosť 2020 
v eurách v % 

a) CELKOVÉ NÁKLADY NA ČINNOSŤ 262.611,86  

 
z toho : podiel miezd z celkových náklady- bez OON 141.539,47 53,90 

 
              podiel odvodov do poisťovní    44.943,73 17,11 

 
              zostávajúce náklady na prevádzku    76.128,66 28,99 

b) CELKOVÉ VÝNOSY NA ČINNOSŤ 265.998,05  

 z toho: dotácia od zriaďovateľa 250.344,00 94,11 

 
             dotácia-z Fond na podporu umenia    12.500,00 4,70 

 
             dotácia z mesta Kremnica      700,00 0,26 

 
             vlastné príjmy organizácie- tržby     2.013,50 0,76 

 
              vratky        114,55 0,04 

 
             dary, sponz.príspevky       310,00 0,12 

 c) PREHĽAD O FINANČNÝCH PROSTR. MK SR pridelených použitých 

 
Projekt Edícia Mudrlantky 20-513-01856, podporený sumou 
1.500,00 EUR spoluf. 79,25 EUR, spoluf. vyúčtované 83,72 EUR.              1.500,00  1.500,00 

 
Projekt Stretnime sa v knižnici 20-513-01987 podporený sumou 
2.000,00 EUR, vyčerpané 510,00 EUR, do roku 2021 prenesené 
1.490,00 EUR.  2.000,00   510,00 

 Projekt 20-514-04089 podporený sumou 9.000,00 EUR, určené  
spolufinancovanie 0,00 EUR, v plnej výške prenesený do roku 2021. 9.000,00 0,00 

 
Kultúrne poukazy         16,00 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 


