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I. HLAVNÉ ÚLOHY
1.

Ciele

Hlavným poslaním knižnice je získavanie, spracovanie a ochrana knižničného fondu
a poskytovanie základných a špecializovaných knižnično-informačných služieb v rámci svojej
pôsobnosti. Na základe programového rozpočtu na rok 2021 boli zriaďovateľom stanovené
štyri merateľné ukazovatele činnosti, ktorých plnenie patrilo k hlavným cieľom, ale tiež
plnenie štandardov verejných knižníc stanovených Metodickým usmernením MK SR.
Bohužiaľ aj rok 2021 bol ovplyvnený pandémiou a rôznymi obmedzeniami s ňou súvisiacimi,
čo do istej miery ovplyvnilo aj činnosť našej knižnice. Nie všetky naplánované merateľné
ukazovatele, či aktivity sa podarilo zrealizovať aj pri maximálnom úsilí, ktoré sme do toho
vložili.
No podarila sa ďalšia fáza rekonštrukcie nábytkového vybavenia a revitalizácie oddelenia
literatúry pre dospelých podľa plánu aj s pomocou finančných prostriedkov
z mimorozpočtových zdrojov. Celkový rozpočet na revitalizáciu sa vyšplhal na
21 542,54 €.
Vďaka účelovej dotácii BBSK sa tiež podarilo zakúpiť bibliobox na vrátenie kníh aj mimo otváracích
hodín knižnice, a ponúknuť tak používateľom novú službu.

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 2021:
UKAZOVATEĽ

PLÁN 2021

SKUTOČNOSŤ 2021

PLNENIE V %

Počet získaných knižničných jednotiek

900

1 634

181,55

125 000

94 167

75,33

1 800

1 148

63,77

20 000

21 805

109,03

Počet výpožičiek
Počet registrovaných používateľov
knižnice

Počet evidovaných návštevníkov
knižnice

Merateľný ukazovateľ počtu získaných knižničných jednotiek sa podarilo splniť na 181,55 %
a to vďaka účelovej dotácii BBSK na nákup kníh, dotácii z rozpočtu Mesta Kremnica, ale
najmä dotácii z FPU získanej v roku 2020, ale čerpanej v roku 2021. Merateľný ukazovateľ
počtu výpožičiek a počtu registrovaných používateľov sa nepodarilo naplniť, na čo z časti
mali vplyv určité obmedzenia z dôvodu pandémie Covid 19. Merateľný ukazovateľ počtu
evidovaných návštevníkov sa podarilo splniť na 109,03 % aj vďaka online aktivitám
a sledovateľom našich sociálnych sietí.
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2. Nepriaznivá epidemiologická situácia v súvislosti so
šírením ochorenia COVID-19 v roku 2021 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 2.1.2021 do 26.1.2021, tiež
od 8.2.2021 do 12.2.2021 a ďalšie uzatvorenie bolo od 25.11.2021 do 9.12.2021.
b) V čase otvorenia knižnice 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. Počas roka sa menili
nariadenia na základe Covid automatu a farby okresu, podľa čoho sme vždy prispôsobovali
fungovanie prevádzky a hromadné podujatia. Tiež sa menili nariadenia ohľadom vstupu ľudí do
prevádzok vzhľadom na ich imunitný status, čo tiež ovplyvnilo množstvo návštevníkov knižnice.
Situáciu sme čiastočne riešili výdajom „cez okienko“ keď to nariadenia ÚVZ dovoľovali.
c) Počas úplného uzatvorenia prevádzky kvôli nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva, alebo
počas zákazu prezenčných podujatí sme orientovali svoju činnosť do online priestoru, t. j.
používateľom sme poskytli aktivity rôzneho druhu cez sociálne siete: napr. čítanie rozprávok pre deti,
video návody 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, či novinky z ponuky elektronických kníh, rôzne
hádanky, pranostiky, prednes poézie. Počas zatvorenej prevádzky sme sa venovali preraďovaniu
knižničného fondu do skladov a uvoľňovaniu políc pre nové tituly, ale tiež príprave projektov na
získanie prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov a online vzdelávaniu zamestnancov.

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

Skutočnosť

v tom

Bežné výdavky celkom

v tom

Celkom

z daňových
príjmov
BBSK

z toho:
ÚUFP
z daň.
Príjmov
BBSK

z vlastných
príjmov KI

z iných
príjmov
(vrát. FPU)

Celkom

z daňových
príjmov
BBSK

z toho:
ÚUFP
z daň.
príjmov
BBSK

z
vlastnýc
h
príjmov
KI

z iných
príjmov
(vrát.
FPU)

1=2+4+5

2

3

4

5

6=7+9+10

7

8

9

10

316261,29

263780,00

22000,00

289457,02

261413,83

22000,00

5231,19

22812,00

145111,14

145111,14

145111,14

145111,14

48973,21

48973,21

48973,21

48973,21

120970,50

69159,21

94836,23

66793,04

22000,00

5231,19

22812,00

10191,29

42290,00

v tom:
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok
do poisťovní
630 Tovary a služby

22000,00

9521,29

z toho:
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42290,00

Účelové finančné
prostriedky na odbornú
činnosť (uviesť názov
účelu):
Účelové finančné
prostriedky na ostatné
BV (názov)
Obnova a interiérové
vybavenie kniž.
priestorov určených
širokej verejnosti.

21542,54

15000,00

15000,00

542,54

6000,00

21542,54

15000,00

15000,00

542,54

6000,00

Nákup knižničných
jednotiek- kníh

16059,11

6504,41

6500,00

154,70

9400,00

16022,00

6504,41

6500,00

117,59

9400,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1206,44

536,44

536,44

536,44

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

Spracovanie
prezentačnej kampane
Účelové finančné
prostriedky na opravy
(názov):
640

670,00

Kapitálové výdavky
celkom
z toho
Jednotlivé investičné
akcie (rozpísať
v jednotlivých riadkoch)
Bibliobox na vrátenie
kníh

5000,00

5000,00

Účelovo určené FP z daňových príjmov BBSK na obnovu a interiérové vybavenie vo výške 15 000,00 €
boli použité na nákup regálov na knihy, stoly, skrinky, koberec, dekoračné predmety a maľovanie. Iba
z časti boli vyčerpané FP určené na príspevok na rekreácie. Na nákup knižničného fondu boli určené
finančné prostriedky z daňových príjmov BBSK vo výške 6 504,41 €, pričom z toho 6 500,- €
predstavovala účelová dotácia na nákup kníh. Účelová dotácia vo výške 500,00 € bola určená na zvýšenie
návštevnosti regionálnych knižníc – bežné výdavky súvisiace so spracovaním prezentačnej kampane „
Podpor svoju knižnicu a staň sa jej čitateľom“.
Z kapitálových výdavkov BBSK bol zakúpený bibliobox na vrátenie kníh vo výške 5 000,00 €.
Z FPU boli prevedené FP do roku 2022 na nákup kníh v sume 3.000,00 € a časť FP na realizáciu
komunitných a vzdelávacích aktivít v sume 958,00 €.
Vlastné príjmy KJK za členské , MVS a pod. a tiež prostriedky z predchádzajúcich rokov boli použité na
nákup drobného materiálu, všeobecné služby a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeruupratovanie počas dlhodobej PN a údržba akumulačných pecí.

4. Riadenie organizácie a organizácia práce
a) Riadiaca činnosť bola zabezpečovaná v podmienkach organizácie prostredníctvom
operačných porád vedenia, útvarov a oddelení, príkazmi riaditeľa. Riadiaca,
personálna, organizačná a kontrolná práca bola zameraná na vytváranie
materiálnych, finančných, priestorových a personálnych podmienok pre činnosť
organizácie tak, aby kvalitne a na odbornej úrovni plnila funkciu regionálnej knižnice
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a tiež mestskej knižnice pre mesto Kremnica. Vedenie organizácie zabezpečovalo
a koordinovalo aj bezproblémový priebeh ďalšej fázy rekonštrukcie v oddelení
literatúry pre dospelých, ale tiež prípravu projektu na poslednú fázu revitalizácie
Knižnica Jána Kollára. Operatívne porady všetkých zamestnancov a vedenia
organizácie 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. Počas zlej
epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 boli pre
zamestnancov zabezpečované ochranné prostriedky (rúška, respirátory), dezinfekcia
a tiež testy na samotestovanie prítomnosti ochorenia Covid 19. Zamestnanci boli
vedení k dodržiavaniu príslušných nariadení Úradu verejného zdravotníctva
zameraných na zabránenie šírenia ochorenia Covid 19 a iniciovaní k orientovaniu
aktivít a propagácie do online prostredia, aby nestratili kontakt s používateľmi. V
súlade s pokynmi zriaďovateľa sa plnili úlohy na úseku civilnej ochrany a v súlade s plánom
činnosti organizácie.

Zmluvy podpísané v roku 2021





























Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01987
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.20-514-04089
Dohoda o spolupráci uzatvorená s CVTI
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 5/2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.21-512-00365
Zmluva o dielo č. 1/2021
Zmluva o dielo č. 2/2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-0295
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02723
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02588
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02594
Zmluva o zabezpečovaní správy webovej stránky Knižnice Jána Kollára
Zmluva o dielo č. 3/2021
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
Poistná zmluva č. 7100022969
Poistná zmluva č. 7100022970
Poistná zmluva č. 7100022971
Zmluva na poskytnutie služieb v oblasti odbornej prehliadky a odbornej skúšky
elektrických spotrebičov
Zmluva o dielo č. 4/2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.20-315-01987
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-04968
Zmluva o dielo č. 5/2021
Zmluva o dielo č. 6/2021
Zmluva o dielo č. 7/2021
Zmluva o poskytnutí servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike
Knižnice Jána Kollára
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 0079/2022
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 Návrh poistnej zmluvy č. 3559008441 – poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 Návrh poistnej zmluvy č. 5519001802 – havarijné poistenie
 Dodatok č. 1 z Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02588
b) Organizačná štruktúra sa v Knižnici Jána Kollára v roku 2021 nemenila, skladá sa z troch
útvarov – Útvar riaditeľa, Útvar knižnično-informačných služieb, Útvar ekonomicko-technických
činností. Pod útvar riaditeľa patrí oddelenie metodiky a automatizácie a oddelenie získavania,
spracovania a ochrany knižničného fondu. Pod ÚKIS patrí oddelenie literatúry pre dospelých,
oddelenie literatúry pre deti, čitáreň a oddelenie bibliografie a informácií. Pod ÚETČ patrí oddelenie
spracovania miezd a oddelenie technické. Organizačná štruktúra v tejto forme vyhovuje potrebám
organizácie na zabezpečenie chodu jednotlivých útvarov a oddelení Knižnice Jána Kollára. Týždenný
výpožičný čas bol v roku 2021 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
 Dodatok č. 4 k Internej smernici č. 65/2017 – vedenie pokladne
 Dodatok k Internej smernici č. 69/2017 – evidencia a spôsob účtovania majetku
 Dodatok č. 5 k Internej smernici č. 65/2017 – vedenie pokladne
 Interná smernica č. 105/2021 – Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom
Banskobystrického samosprávneho kraja
 Interná smernica upravujúca podrobnosti výberu a realizácie povinnosti
zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovanie finančního
príspevku na stravovanie
 Interná smernica č. 18/2021 k vykonaniu testovania zamestnancov na ochorenie
Covid 19

Knižnica bola kolektívnym členom odborných záujmových združení



Spolok slovenských knihovníkov a knižníc - SSKK
Slovenská asociácia knižníc - SAK

5. Personálne zabezpečenie
Stav zamestnancov spolu k 31.12.2021 –
13 zamestnancov – priemerný evidenčný
počet(prepočítaný) - 12,5 zamestnancov. Oproti predchádzajúcemu roku nedošlo k zníženiu počtu
zamestnancov.

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET
(PREPOČÍTANÝ)

PRIEMERNÁ MZDA
V EUR

PRIEMERNÁ
VEKOVÁ HRANICA

12,50

1 116,24

49,85
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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 31.12.2021:




10 zamestnancov (fyzické osoby)
10 zamestnancov (prepočítaný stav)

K 1.2.2021 nastúpil na plný pracovný úväzok zamestnanec knihovník – do oddelenia literatúry
pre dospelých. Na doplnenie vzdelania absolvuje Akreditované vzdelávanie v Slovenskej
národnej knižnici v Martine.
Stav a vyťaženosť zamestnancov na úsekoch odborných činností zodpovedá
potrebám organizácie na zabezpečenie chodu jednotlivých oddelení.
- na úseku ekonomicko - technických činností počet zamestnancov na úseku
ekonomicko-technických činností k 31.12.2021:
3 zamestnanci (fyzické osoby)
2,5 zamestnanca (prepočítaný stav)
K 13.5.2021 bol ukončený pracovný pomer zamestnankyni, ktorá zastávala pozíciu
upratovačky na polovičný úväzok.
K 1.7.2021 bola prijatá na miesto upratovačky nová zamestnankyňa.
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, 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 nastali z dôvodu ukončenia pracovného
pomeru upratovačky. Stav pracovníkov zodpovedá potrebám organizácie.
b/ účasť na školeniach, odborných a vzdelávacích podujatiach
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Zamestnanci Knižnice Jána Kollára sa zúčastňovali školení, seminárov zameraných na
doplnenie odborných znalostí a zručností . Šlo prevažne o online formu seminárov z dôvodu
pretrvávajúcej pandémie Covid 19. Z dôvodu online formy rôznych školení sa zamestnanci
mohli zúčastniť aj vo väčšom množstve aj častejšie, takže táto forma nám vyhovovala.
Zamestnanci útvaru knižnično-informačných služieb sa celkovo v roku 2021 zúčastnili na 30 tich podujatiach zameraných na vzdelávanie. Celkovo zamestnanci absolvovali 260 h
vzdelávania. Šlo o rôzne semináre pre knihovníkov, webináre, online školenia na vyhľadávanie
v databázach.
Zamestnanci útvaru ekonomicko – technických činností sa zúčastnili na 3 podujatiach.
c/ zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
V roku 2021 si nezvyšoval kvalifikáciu žiadny zamestnanec.

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 2021
vykonalo výmenu strešnej krytiny a žľabov.
KJK v sledovanom roku zrealizovala ďalšiu časť revitalizácie nábytkového vybavenia a to v oddelení
literatúry pre dospelých v celkovej hodnote 21 542,54 €. Z celkovej sumy bola účelová dotácia BBSK
vo výške 15 000 €, dotácia z FPU vo výške 6 000 € a 542,54 € vlastné príjmy organizácie.
Z uvedenej sumy sa podarilo obnoviť dve veľké miestnosti v oddelení literatúry pre dospelých, kde je
umiestnená náučná literatúra a beletria. Revitalizácia zahŕňala vypratanie starého nábytku, opravu
a vymaľovanie stien hygienickým náterom, nákup nových podlahových krytín, inštalácia nových
regálov a iného nábytku, obrazov a doplnkov. Zriadené boli aj oddychové zóny.

Oddelenie beletrie

oddelenie náučnej literatúry
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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, ktorá je majetkom mesta Kremnica. Nájomná zmluva s prenajímateľom je
dohodnutá na dobu neurčitú a nájom je bezplatný, nakoľko knižnica zároveň plní
funkciu mestskej knižnice. Z uvedeného dôvodu KJK neprenecháva do nájmu ani do
výpožičky nehnuteľný majetok.

c) stručné zhodnotenie technického vybavenia kultúrnej inštitúcie:
KJK zakúpila z kapitálových prostriedkov BBSK bibliobox na vrátenie kníh aj mimo
otváracích hodín vo výške 5 000,- €.
Počas roka 2021 sme pravidelne vykonávali údržbu počítačovej techniky. V sledovanom
roku sme tiež zakúpili: 3 ks výkonnejších PC (oddelenie metodiky, ekonomické oddelenie
a rezerva), 2 ks notebooky (oddelenie metodiky a ekonomické oddelenie), veľkoformátovú
tlačiareň na tlač plagátov a propagáciu, 1 ks tlačiareň Epson, ozvučovaciu techniku na
ozvučovanie podujatí.

Bibliobox

d) stručné zhodnotenie úloh na úseku bezpečnosti práce a návrh opatrení v prípade
zistených nedostatkov
Verejná previerka BOZP a PO sa v roku 2021 neuskutočnila.
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7. Vnútorná kontrola
Vnútorná 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.
Kontrolná činnosť knižnice bola vykonávaná na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2021
pracovníkom povereným na vykonávanie vnútornej kontroly. Kontrolou neboli zistené
porušenia.
Interná kontrola zameraná na:










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. 1/2021 v zmysle Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z. z. na vykonanie inventarizácie
majetku a záväzkov v Knižnici Jána Kollára ku dňu 31.12.2021
kontrola dodržiavania a využívania pracovnej doby

8. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného
kontrolóra BBSK
Podľa poverenia č. 47/2021 zo dňa 7.10.2021 vykonali zamestnanci Útvaru hlavného
kontrolóra BBSK v čase od 15.10.2021 do 16.11.2021 v KJK kontrolu s cieľom overiť
dodržiavanie zákonitosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami so zameraním na
zmluvné vzťahy, pracovnoprávne vzťahy, príjmy, výdavky, hospodárenie a nakladanie
s majetkom, verejné obstarávanie a vykonávanie finančnej kontroly.
Zoznam prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov v správe o výsledku kontroly
sa predkladá kontrolnému úradu do 31.1.2022 a teda aj plnenie opatrení bude
realizované v roku 2022.
a) nebola realizovaná žiadna kontrola orgánmi štátnej a verejnej správy,
b) neprebiehajú súdne spory ani exekúcie.
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9. Informácia o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov v roku 2021
Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná v Knižnici Jána Kollára na základe príkazu
riaditeľa zo dňa 12.11.2021. Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2021 bola vykonaná v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Za uskutočnenie inventarizácie a všetkého hmotného a nehmotného majetku
organizácie vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov v súlade so zákonom
o účtovníctve zodpovedajú členovia Čiastkovej inventarizačnej komisie a Ústredná
inventarizačná komisia. Ústredná inventarizačná komisia po prerokovaní výsledkov čiastkovej
inventarizačnej komisie nezistila žiadne rozdiely.

II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU
Ku dňu 31.12.2021 knižničný fond predstavoval 63 490 knižničných jednotiek. V sledovanom
období bol doplnený o 1 634 knižničných jednotiek – plnenie merateľného ukazovateľa počtu
získaných knižničných jednotiek predstavoval 181,55 %.
Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia:

 kúpou -

1 634 k. j.

Oproti roku 2020 bol nárast prírastkov o 610 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 roku 2021.
Nákup bol realizovaný z rozpočtu daňových príjmov BBSK v celkovej výške 6 504,41 €, z toho
účelová dotácia na nákup kníh bola vo výške 6 500,- €, ďalej z dotácie FPU vo výške 9 000
€, z dotácie z rozpočtu mesta Kremnica vo výške 400,- € a z vlastných príjmov vo výške
117,59 €.
Zloženie prírastku podľa tematiky ( 1 634 kn.j.) za rok 2021:
 odborná literatúra pre dospelých
 krásna literatúra pre dospelých
 odborná literatúra pre deti
 krásna literatúra pre deti
Spolu:

362
746
111
415
1 634

Finančné prostriedky vynaložené na nákup KF v roku 2021:

UKAZOVATEĽ
príspevok z FPU
z rozpočtu daňových príjmov BBSK– určené na nákup KJ (kníh)
- z toho účelovo určené FP na nákup kníh 6 500,- €
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V EUR

POČET KN. J.

9 000,00
6 504,41

927
654

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
Spolu:

0

0

1 788,93
400,00
117,59
0
0
17 810,93

41
12
0
0
1 634

Priemerná cena knižničnej jednotky nadobudnutej kúpou bola 9,80 €. Nákup kníh na 1
obyvateľa bol vo výške 3,11 €. V roku 2021 KJK odoberala 45 titulov periodík,

z toho 33 titulov predplatených a 12 titulov nám pravidelne dochádzalo
bezplatne, alebo ako regionálne výtlačky mestských a obecných novín.
Regionálnu tlač spracúvame a archivujeme.

Jazykové zloženie fondu:
Jazyk dokumentu
slovenský
český
nemecký
anglický
maďarský
iný
Spolu:

Počet kj
46 115
15 922
181
801
16
455
63 490

Jazykové zloženie prírastkov nadobudnutých kúpou v roku 2021:
Jazyk dokumentu
slovenský
český
nemecký
anglický
maďarský
iný
Spolu:

Počet kj
1 544
84
1
2
0
3
1 634

Pri nákupe KF sa zameriavame aj na národnostné menšiny, v roku 2021 sme nakúpili 84 titulov aj
v českom jazyku a aj tituly pre rómsku národnostnú menšinu. V roku 2021 bolo z dôvodu
opotrebovanosti, zastaranosti, či straty dokumentu vyradených 323 knižničných jednotiek.
(Straty boli nahrádzané v zmysle platného Knižničného poriadku). Vyraďované boli väčšinou
duplikáty starších titulov, ktoré boli umiestnené v sklade, nie vo voľnom výbere.
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III. VÝPOŽIČKY KN. J., REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA
V roku 2021 KJK zrealizovala spolu 94 167 výpožičiek, z toho bolo 62 výpožičiek
elektronických kníh. Počet jedinečných čitateľov e-kníh bol 18. Oproti roku
2020 stúpol počet výpožičiek o 11 519. Merateľný ukazovateľ počtu výpožičiek
bol plnený na 75,33 %. Vplyv na počet výpožičiek mali aj naďalej pretrvávajúce
obmedzenia z dôvodu pandémie Covid-19.
Knižnica bola z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie zatvorená
Počas roka 32 pracovných dní a z dôvodu rekonštrukcie priestorov bolo
zatvorené oddelenie literatúry pre dospelých ďalších 15 pracovných dní.
Obratovosť KF predstavovala index 1,48. Výpožičky na 1 obyvateľa dosiahli 18,3
knižničných jednotiek.
V rámci medziknižničnej výpožičnej služby knižnica evidovala a vybavila 12 požiadaviek
iným knižniciam. Používatelia KJK mali 137 požiadaviek na dokumenty z iných knižníc.




absenčné výpožičky: 77 139
prezenčné výpožičky: 17 028
spolu:
94 167

V roku 2021 knižnica zaregistrovala 1 148 používateľov, čo je oproti skutočnosti
roku 2020 nárast o 161 používateľov, merateľný ukazovateľ nebol splnený
(63,77%). Dospelých používateľov sme zaregistrovali 795 , teda viac o 131
používateľov oproti roku 2020. U detských používateľov nastal tiež nárast
oproti roku 2020 o 30 používateľov a spolu sa ich zaregistrovalo 353.
Z celkového počtu obyvateľov bolo 22,3% registrovaných používateľov. Podľa metodického
usmernenia MK SR na určenie štandardov pre verejné knižnice je odporúčaná hodnota pre
regionálne knižnice pri počte obyvateľov 5 000 -10 000 – 15% používateľov z počtu
obyvateľov.
Počet návštevníkov dosiahol v roku 2021 počet 21 805, z toho 5857 návštevníkov online
podujatí a z toho 4794 návštevníkov online podujatí pre deti do 15 rokov. Návštevníci
prezenčných podujatí dosiahol počet 1486 ( 186 dospelých a 1300 detských). Merateľný
ukazovateľ počtu návštevníkov bol splnený na 109,03 %. Oproti roku 2020 sme zaznamenali
nárast návštevníkov o 2 977.
Počet študijných miest v KJK – 59.
PRÍJMY OD REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV
registračný poplatok
upomienky
MVS, MMVS
Rešeršné služby
tlač z PC, skenovanie
kopírovanie
manipulačné služby (manipulačný poplatok pri MVS, a i.)
rezervácie
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V EUR
1230,50
398,00
181,74
3,00
31,70
4,30
68,81
80,40

Iné služby (účastnícky poplatok za výchovno-vzdelávacie podujatie,
predaj propagačného materiálu...)
Spolu:

780,00
2 778,45

Príjmy od registrovaných používateľov KJK oproti roku 2020 vzrástli celkovo o 963,95 €.

IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
Oddelenie bibliografie a informácií v roku 2021 excerpovalo celoslovenské aj regionálne
periodiká a budovalo z nich regionálnu databázu článkov, do ktorej pribudlo 942 nových
záznamov. Ku koncu roka 2021 databáza obsahovala 28 671 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. Archív sme budovali aj v roku
2021.
Vypracovali sme 1 rešerš s názvom „Pavol Križko a Kremnica“, ktorá obsahovala 104
záznamov.
On-line Archív regionálnej tlače sme obohatili o informačný materiál „Retro pohľady do
archívu regionálnej tlače : pohľad štvrtý – Štiavnické noviny“. ISBN 978-80-89556-17-5.
Ďalšia naša činnosť spočívala v poskytovaní konzultácií, vo vytváraní a úprave príspevkov na
sociálne siete a v spravovaní sociálnych sietí, v prispievaní do Kremnických novín a v redakcii
príspevkov do uvedeného média, v monitorovaní dennej tlače pre Mesto Kremnica,
v strihaní a úprave videí, v tvorbe knižničného časopisu Knižko.

V.
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA,
ktorých je knižnica hlavným organizátorom
Knižnica Jána Kollára v roku 2021 zorganizovala 109 prezenčných podujatí a 69 online podujatí, teda
spolu 178 podujatí. Plánovaný ukazovateľ nebol splnený, nakoľko aj v roku 2021 pretrvávali
obmedzenia z dôvodu šírenia ochorenia Covid19. Na prezenčných podujatiach sa zúčastnilo spolu
1486 návštevníkov a online podujatia si pozrelo celkom 5857 návštevníkov. Počas roka sme pre deti
aj dospelých pripravovali rôzne literárno-hudobné pásma, výchovno-vzdelávacie podujatia,
prednášky, tvorivé dielne, letné pobytové aktivity, besedy so spisovateľmi, stretnutia s ilustrátormi.
Knižnica sa zapojila do niektorých celoslovenských aktivít ako napr. Týždeň slovenských knižníc, Celé
Slovensko číta deťom, Prečítané leto, Dni Európskeho kultúrneho dedičstva.
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Letné aktivity pre deti

Počas letných prázdnin sme pre deti pripravili 2 turnusy letných aktivít, ktoré trvali 5 dní. Pod
názvom Od slova k piesni, od tónu k básni sme aj vďaka Fondu na podporu umenia sprostredkovali
deťom literárno-hudobnú aktivitu s lektorkou Antóniou. Deti sa naučili hrať na jednoduchých
hudobných nástrojoch, a osvojili si tiež proces zhudobnenia básne.
Počas druhého turnusu letných aktivít pod názvom Impro v knihách si pod vedením lektorky Moniky
deti osvojili divadelnú techniku improvizácie a na záverečnom podujatí predviedli predstavenie
podľa námetu knihy Smelý zajko v Afrike.

Od slova k piesni, od tónu k básni

Impro v knihách

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva

Počas dní európskeho dedičstva sme pripravii zaujímavú prednášku
o rodostromoch a audiovizuálne pásmo o našich predkoch s Vladimírom
Petrovičom.

Kalendárium
V mesiacoch október a november sa uskutočnil viacdňový online workshop pod názvom
Kalendárium. Prihlásené deti spolu s lektorkou pracovali s Dobšinského rozprávkami a výsledkom
workshopov bol rozprávkový kalendár na rok 2022 s Dobšinského rozprávkami a detskými
ilustráciami . Sprievodným podujatím bola záverečná prezentácia kalendára a výstava detských
ilustrácií v knižnici aj ako videoprezentácia na sociálnej sieti.
Noc v knižnici
Dňa 24.9.2021 sa aj v našej knižnici uskutočnil pilotný projekt pod názvom Noc v knižnici zameraný na
propagáciu knižníc a zvýšenie ich návštevnosti. Počas dňa bolo pre návštevníkov pripravených množstvo
zaujímavých podujatí, súťaží, kvíz, stretnutie so zaujímavými ľuďmi. Dospelí návštevníci mali možnosť
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stretnúť sa so známym Kremničanom, športovým komentátorom Miroslavom Michalechom a pokrstiť jeho
knihu „V rytme tanga“, deti tvorili krásne ilustrácie s profesionálnym ilustrátorom detských kníh –
Miroslavom Regitkom a strašidelné rozprávky deťom prečítal komik a herec Marcel Nemec.
A počas súťaží si návštevníci mali možnosť overiť svoje vedomosti z literatúry.

a) jednorazové podujatia

NÁZOV

TERMÍN

MIESTO

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

PRIAME
NÁKLADY
NA PODUJATIA

Z TOHO
PRIAME
NÁKLADY KI

Fantastická cesta do vesmíru –
prednáška Jany Plauchovej
spojená s audiovizuálnym
pásmom a prezentáciou tvorby
Zázračné kľúče Márie Ďuríčkovej
– výchovno-vzdelávacie pásmo,
zážitkové čítanie – s Mirom
Mihálekom
Ktorá farba je najdôležitejšia na
svete – literárno-hudobné
pásmo, zážitkové čítanie –
s Mirom Mihálekom
Veľrybia speváčka Gréta –
výchovno-vzdelávacie pásmo,
zážitkové čítanie –
s dramacentrom EDUdrama
Za siedmimi horami – výchovnovzdelávacie pásmo, zážitkové
čítanie – s dramacentrom
EDUdrama
Tma, kam sa pozrieš – prednáška
Jany Plauchovej spojená
s audiovizuálnym pásmom
Letné aktivity v knižnici:
Od slova k piesni, od tónu
k básni – literárno-hudobné
pásmo s Antóniou Ťahún
Mendelovou
Od slova k piesni, od tónu
k básni – prezentácia
Letné aktivity v knižnici:
Impro v knihách – s Monikou
Necpálovou
Impro v knihách – prezentácia

10.06.2021

KJK

25

195.00 €

15.00 €

11.06.2021

KJK

14

260.00 €

10.00 €

11.06.2021

KJK

22

260.00 €

10.00 €

17.06.2021

KJK

16

220.00 €

20.00 €

17.06.2021

KJK

22

220.00 €

20.00 €

24.06.2021

KJK

23

02.09.07.2021

KJK

81

1605.82 €

205.82 €

09.07.2021

KJK

18

100.00 €

12.17.07.2021

KJK

70

1596.00 €

16.07.2021

KJK

16

100.00 €

DEKD:
Vladimír Petrovič – prednáška o
rodostromoch
DEKD:
Vladimír Petrovič – Čím/ kým
boli moji predkovia a odkiaľ
pochádzali – prednáška spojená
s audiovizuálnym pásmom
Kozmonautika – prednáška
s Janou Plauchovou
Rozprávkový workshop – Grimm
– tvorivé dielne s Viktóriou
Csányiovou

09.09.2021

KJK

21

09.09.2021

KJK

16

16.09.2021

KJK

21

16.09.2021

KJK

16

15

196.00 €

152.00 €

10.00 €

20.00 €

20.00 €

Guten Tag, Herr Grimm! –
výchovno-vzdelávacie pásmo,
zážitkové čítanie s Divadlom
SpozaVoza
21. september – Svetový deň
Alzheimerovej choroby –
prednáška, audiovizuálne pásmo,
kviz
Renáta Názlerová – beseda

16.09.2021

KJK

34

60.00 €

60.00 €

21.09.2021

KJK

11

05.00 €

05.00 €

24.09.2021

KJK

18

240.00 €

20.00 €

Kreatívne písanie – prednáška
Renáty Názlerovej
Noc v knižnici

24.09.2021

KJK

30

120.00 €

10.00 €

24.09.2021

KJK

61

381.43 €

106.43 €

Miroslav Regitko – beseda a
tvorivé dielne s ilustrátorom
Stretnutie s babičkou –
prezentácia tvorby a zážitkové
čítanie s Matildou Olbrichtovou
Katarína Gillerová a Dana
Hlavatá – beseda so
spisovateľkami
Katarína Gillerová a Dana
Hlavatá – stretnutie so
spisovateľkami
Dana Hlavatá – stretnutie so
spisovateľkou – beseda
a prezentácia tvorby
Strašidelné čítanie – zážitkové
čítanie
Zbojníčka Ronja – výchovnovzdelávacie pásmo, zážitkové
čítanie – s dramacentrom
EDUdrama

24.09.2021

KJK

32

240.36 €

10.36 €

07.10.2021

KJK

14

20.10.2021

KJK

7

10.00 €

10.00 €

20.10.2021

KJK

16

220.00 €

20.10.2021

KJK

26

210.00 €

10.00 €

04.11.2021

KJK

14

02.00 €

02.00 €

22.11.2021

KJK

25

220.00 €

20.00 €

669

6437,61 €

760.61 €

Spolu:
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NÁZOV

Čítanie z knižnice: Daniela
Bednářová: O kremnických
baníkoch a kremnických
permoníkoch – epizóda „Osem
malých permoníkov –
pomocníkov pre kremnických
baníkov“
Literárna osobnosť: Ľudovít Štúr
– videoprezentácia
Okienko šikovných rúk: Závesná
ozdoba
S knihou sa nenudím: Ako si
vystrihnúť snehovú vločku
Okienko šikovných rúk: Obliečka
na vankúš
Čítanie z knižnice: : Daniela
Bednářová O kremnických
baníkoch a kremnických
permoníkoch – epizóda „O
uplakanej Eliške, alebo prečo má

TERMÍN

ONLINE PODUJATIA
MIESTO
POČET
NÁVŠTEVNÍKOV
(interakcií)

08.01.2021

KJK

78

12.01.2021

KJK

21

14.01.2021

KJK

44

19.01.2021

KJK

36

20.01.2021

KJK

75

22.01.2021

KJK

101

16

PRIAME
NÁKLADY NA
PODUJATIA

Z TOHO
PRIAME
NÁKLADY KI

jašterička salamander zlaté
škvrny?“
Chvíľka poézie:
Miroslav Válek: báseň „Zima“
Okienko šikovných rúk: Oprava
štepovania
Čítanie z knižnice: Peter
Gajdošík: Zverinec na siedmom
poschodí – epizóda „Pes na
siedmom poschodí“
S knihou sa nenudím: Ako zabaliť
valentínsky darček
Čítanie z knižnice: Peter
Gajdošík: Zverinec na siedmom
poschodí – epizóda „Prasiatko na
siedmom poschodí“
Literárna osobnosť: Jozef Cíger
Hronský – videoprezentácia
Čítanie z knižnice: Jozef Cíger
Hronský: Tri múdre kozliatka –
epizóda „Železničiari sú dobrí
ľudia, ale nemajú dobrý vlak pre
kozliatka“
Chvíľka poézie: Ľudmila
Podjavorinská: Čin-Čin
Medzinárodný deň žien

27.01.2021

KJK

38

28.01.2021

KJK

14

05.02.2021

KJK

30

10.02.2021

KJK

15

19.02.2021

KJK

39

23.02.2021

KJK

139

26.02.2021

KJK

104

05.03.2021

KJK

104

08.03.2021

KJK

44

Čítanie z knižnice:
Mária Lazárová: Adam a čarovná
šmykľavka
S knihou sa nenudím: Ako si
vyrobiť žeruchového pajáca
Okienko šikovných rúk: Tienidlo
na lampu
Čítanie z knižnice: Mária
Lazárová: Adam a čarovná
šmykľavka – epizóda „Kto je
Nanook?“
Zo života zvierat: Gekončík nočný

12.03.2021

KJK

15

17.03.2021

KJK

38

24.03.2021

KJK

30

26.03.2021

KJK

29

30.03.2021

KJK

431

Žerucha siata – bohatý zdroj
vitamínu C – videoprezentácia
Slovenské zvyky a obyčaje:
Veľká noc
Literárna osobnosť – Rudolf
Dilong – videoprezentácia
Čítanie z knižnice: Rudo Moric: Z
poľovníckej kapsy – epizóda
„Peťko“
S knihou sa nenudím: Ako si
vylisovať rastliny
Chren dedinský –
videoprezentácia
Deň Zeme – videoprezentácia

01.04.2021

KJK

77

01.04.2021

KJK

20

07.04.2021

KJK

458

09.04.2021

KJK

107

12.04.2021

KJK

51

20.04.2021

KJK

88

22.04.2021

KJK

17

Čítanie z knižnice: Rudo Moric: Z
poľovníckej kapsy – epizóda
„Spoločnými silami“
Chvíľka poézie: Ján Botto: „Žltá
ľalia“
1. máj –tradície a spomienky –
videoprezentácia

23.04.2021

KJK

166

29.04.2021

KJK

330

30.04.2021

KJK

49

17

Čítanie z knižnice: Tereza
Oľhová: Posledný permoník –
epizóda „Si tam, Permoník?“
S knihou sa nenudím: Skladačky
z papiera – SRDCE
Deň matiek – videoprezentácia

04.05.2021

KJK

38

05.05.2021

KJK

41

07.05.2021

KJK

9

Čítanie z knižnice: Tereza
Oľhová: Posledný permoník –
epizóda „Veľký výlet“
Mak – videoprezentácia

13.05.2021

KJK

45

17.05.2021

KJK

21

Objavy v policiach s knihami –
videoprezentácia
Púpavový sirup - videonávod

20.05.2021

KJK

18

21.05.2021

KJK

41

Literárna osobnosť – Ján
Levoslav Bella – videoprezentácia
Chvíľka poézie: Andrej Sládkovič:
„Marína“
S knihou sa nenudím:– Skladačky
z papiera – LETIACI ŽERIAV
Čítanie z knižnice: Ružena
Smatanová Sláviková: Prázdniny
u starej mamy
Vanilka – videoprezentácia

24.05.2021

KJK

44

28.05.2021

KJK

2016

04.06.2021

KJK

32

11.06.2021

KJK

51

23.06.2021

KJK

49

Čítanie z knižnice: Ružena
Smatanová Sláviková: Prázdniny
u starej mamy – epizóda „Na
dedine majú čudné zvyky“
Literárna osobnosť – Martin
Benka – videoprezentácia
Čítanie z knižnice: Michal
Červený: Príhody psíka Huga –
epizóda „Hugo má nového
kamaráta“
Okienko šikovných rúk:
Nažehľovacie obrázky
Okienko šikovných rúk: Podložka
pod pohár z korkových zátok
Čítanie z knižnice: Michal
Červený: Príhody psíka Huga –
epizóda „Hugo chce byť ako
mačky“
Čokoláda – videoprezentácia

25.06.2021

KJK

47

28.06.2021

KJK

66

21.07.2021

KJK

49

23.07.2021

KJK

53

11.08.2021

KJK

54

18.08.2021

KJK

49

25.08.2021

KJK

28

Čítanie z knižnice: Roald Dahl:
Žirafa, Pelly a ja
Čítanie z knižnice: Roald Dahl:
Žirafa, Pelly a ja – pokračovanie
Čítanie z knižnice: Roald Dahl:
Žirafa, Pelly a ja – pokračovanie
E-knihy: výber e-kníh z nášho
online katalógu – humor a satira
– videoprezentácia
Čítanie z knižnice: Roald Dahl:
Žirafa, Pelly a ja – pokračovanie
Okienko šikovných rúk: Balenie
darčeka s dekoráciou zo živých
kvetov
Kalendárium – s Divadlom Thalia
Teatro a Monikou Necpálovou –
Dlhý nos

07.09.2021

KJK

15

21.09.2021

KJK

54

06.10.2021

KJK

26

15.10.2021

KJK

12

20.10.2021

KJK

27

27.10.2021

KJK

18

28.10.2021

4

18

Kalendárium – s Divadlom Thalia
Teatro a Monikou Necpálovou –
Černokňažník
Kalendárium – s Divadlom Thalia
Teatro a Monikou Necpálovou –
O veternom kráľovi, Ďuro Truľo,
Tri citróny
Kalendárium – s Divadlom Thalia
Teatro a Monikou Necpálovou –
Ženský vtip, Fundži palica
Kalendárium – s Divadlom Thalia
Teatro a Monikou Necpálovou –
Čarodejná lampa
Kalendárium – s Divadlom Thalia
Teatro a Monikou Necpálovou –
Múdry Maťko a blázni
Kalendárium – s Divadlom Thalia
Teatro a Monikou Necpálovou –
Laktibrada, Ohlúpej žene
Kalendárium – s Divadlom Thalia
Teatro a Monikou Necpálovou –
Kubove príhody
Čítanie z knižnice: Halka
Marčeková: Strašidielka
Okienko šikovných rúk: Kŕmidlo
pre vtáčiky
Čítanie z knižnice: Halka
Marčeková: Strašidielka pokračovanie
Alexander Dubček – 100. výročie
narodenia - videoprezentácia
E-knihy: výber e-kníh z nášho
online katalógu – anglická
literatúra – videoprezentácia
Kalendárium – literárny tvorivý
workshop s Divadlom Thalia
teatro a Monikou Necpálovou –
záverečná prezentácia

29.10.2021

6

02.11.2021

20

03.11.2021

20

04.11.2021

7

04.11.2021

10

05.11.2021

12

06.11.2021

5

Spolu:

69

10.11.2021

KJK

22

22.11.2021

KJK

9

24.11.2021

KJK

14

26.11.2021

KJK

12

30.11.2021

KJK

8

15.12.2021

KJK

17

1730.00 €

230.00 €

5857

1730.00 €

230.00 €

b) cyklické podujatia
NÁZOV
PC kurz pre seniorov
Tvorivé dielne - Oddelenie
literatúry pre deti
Knižnično-informačná výchova +
Záložkovanie
Čítanie z kníh Jobusových –
beseda s Braňom Jobusom,
literárno-hudobné pásmo
Prvácka pasovačka – Knižničnoinformačná výchova - Oddelenie
literatúry pre deti –
výchovnovzdelávacie pásmo

POČET
OPAKOVANÍ

MIESTO

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

2x
4x

KJK
KJK

2
16

02.00 €

8x

KJK

96

03.00 €

2x

KJK

36

236.40 €

26.40 €

4x

KJK

74

06.00 €

06.00 €

19

PRIAME
NÁKLADY NA
PODUJATIA

Z TOHO
PRIAME
NÁKLADY KI
02.00 €

Slovensko – krajina plná
tajomstiev – výchovnovzdelávacie pásmo
Kreatívna knižnica – tradičné
letné tvorivé dielne
O lesných zvieratkách –
interaktívne čítanie a čítanie s
porozumením
Veselé zúbky – výchovnovzdelávacie pásmo, interaktívne
a zážitkové čítanie
Ľudové remeslá – výchovnovzdelávacie pásmo, tvorivé dielne
Minpinkovia v čarovnom svete
Roalda Dahla – zážitkové čítanie,
čítanie
s porozumením
Soľ nad zlato – interaktívne
a zážitkové čítanie
S Dankou a Jankou v rozprávke –
zážitkové čítanie
Ročné obdobia – vzdelávacie
pásmo, zážitkové čítanie
Kurz nemčiny

Spolu:
ONLINE PODUJATIA

4x

KJK

63

04.00 €

04.00 €

9x

KJK

167

26.00 €

26.00 €

2x

KJK

16

01.00 €

01.00 €

8x

KJK

91

06.00 €

06.00 €

5x

KJK

52

04.00 €

04.00 €

4x

KJK

30

04.00 €

04.00 €

2x

KJK

37

02.00 €

02.00 €

4x

KJK

36

01.00 €

01.00 €

4x

KJK

24

21

KJK

295.40 €

82.40 €

83

77

817

Spolu:

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

PODUJATIA,

V roku 2021 sa v KJK neuskutočnili podujatia, ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt.
a) jednorazové podujatia
NÁZOV

TERMÍN

MIESTO

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

PRIAME
NÁKLADY NA
PODUJATIA

Z TOHO
PRIAME
NÁKLADY KI

PRIAME
NÁKLADY NA
PODUJATIA

Z TOHO
PRIAME
NÁKLADY KI

Spolu:
ONLINE PODUJATIA
Spolu:
b) cyklické podujatia

NÁZOV

POČET
OPAKOVANÍ

MIESTO

Spolu:
ONLINE PODUJATIA

20

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Spolu:

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 13 obecných knižníc.
V roku 2021 bolo uskutočnených spolu 5 metodických návštev a to v troch mestských
knižniciach a v dvoch obecných knižniciach (Mestská knižnica Nová Baňa, Mestská knižnica
Žarnovica, Mestská knižnica Žiar nad Hronom, Obecná knižnica vo Svätom Antone, Obecná
knižnica Hliník nad Hronom). V obecnej knižnici vo Svätom Antone požiadali o zaučenie
pracovníka do knižnice po presťahovaní knižnice do nových priestorov a výmene knihovníka
a Obecná knižnica Hliník nad Hronom požiadala o konzultáciu z dôvodu poruchy v programe
a evidencii kníh). Metodická činnosť bola prispôsobovaná podľa požiadaviek knižníc. Metodické
návštevy sú 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. Ďalším knižniciam bola poskytnutá konzultácia
a poradenstvo pri podávaní projektov, doplnení žiadostí, vyúčtovaní projektov, vypĺňaní
štatistických formulárov 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 poskytovali služby
obmedzene, z dôvodu vyššieho veku knihovníkov a strachu z nákazy.
Obvodové porady sa z dôvodu pandémie v roku 2021 neuskutočnili. Dôležité informácie boli
poskytnuté telefonicky a mailom a knižnice dostali v jednom súhrnnom dokumente všetky
potrebné informácie, ktoré by sa riešili na porade.
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. Oddelenie metodiky zabezpečovalo tiež
vypĺňanie údajov pre benchmarking knižníc, spracovanie štatistiky pre Štatistický úrad SR,
krajské metodické centrum, SNK, prípravu projektov a podávanie žiadostí o dotácie od Mesta
Kremnica a z Fondu na podporu umenia, následne vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie
projektov, príprava, koordinácia a realizácia revitalizácie priestorov knižnice, koordinácia
celoživotného vzdelávania zamestnancov knižnice, sledovanie legislatívy a aplikácia nariadení
Úradu verejného zdravotníctva, správa webového sídla KJK.
V sledovanom období boli oddelením metodiky spracované nasledovné dokumenty:
o Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára za rok 2020
o Plán činnosti Knižnice Jána Kollára na rok 2021
o Ročný výkaz o knižnici za rok 2020 KULT 10-01
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o Aktualizácia súborného katalógu periodík pre rok 2021 do
databázy Univerzitnej knižnice v Bratislave
o Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov
Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom za rok 2020
o Vyhodnotenie plnenia štandardov verejných knižníc za rok 2020
o Knižnica poskytovala ďalšie údaje podľa požiadaviek zriaďovateľa
a vyšších metodických pracovísk.
o Vyhodnotenie letných aktivít
o Vyhodnotenie revitalizácie priestorov knižnice

a) jednorazové podujatia

Názov
Metodická návšteva
Metodická návšteva
Metodická návšteva
Metodická návšteva
Metodická návšteva
Spolu:

Termín
4.5.2021
25.8.2021
25.8.2021
6.10.2021
3.11.2021
X

Miesto
Svätý Anton
Nová Baňa
Žarnovica
Hliník nad Hronom
Žiar nad Hronom
X

Počet
účastníkov

Celkové
náklady na
podujatie

Z toho
náklady
celkom KI

2
1
2
2
1
8

10,00
5,00
5,00
6,00
5,00
31,00

10,00
5,00
5,00
6,00
5,00
31,00

B) cyklické podujatia a aktivity
Názov
Metodické konzultácie
Spolu:
ONLINE AKTIVITY

Počet opakovaní
243
X

Spolu:

243

VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ
Knižnica Jána Kollára v roku 2021 vydala 4 edičné tituly. Archív regionálnej tlače sme obohatili o
informačný materiál „Retro pohľady do archívu regionálnej tlače : pohľad štvrtý – Štiavnické
noviny“. ISBN 978-80-89556-17-5. Materiál bol vydaný v online podobe.
Ďalším titulom je časopis „Knižko“. V roku 2021 sme vydali 2 čísla. 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 a zažijú
s ním kopec zábavy pri tajničkách, omaľovánkach. Ďalšie 2 tituly boli vyhodnotenia činnosti
Knižnice Jána Kollára za rok 2020 a Vyhodnotenie činnosti obecných knižníc za rok 2020.
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Edičná činnosť / tituly
IVANIČOVÁ,M.: Knižko.
Kremnica: KJK, jún 2021, 20 s.
IVANIČOVÁ,M.: Knižko.
Kremnica: KJK, november 2021, 20 s.
MADUDOVÁ,A.: Retro pohľady do archívu
regionálnej tlače. Pohľad štvrtý – Štiavnické
noviny: informačný materiál.
ISBN 978-80-89556-17-5
Vyhodnotenia a plány činnosti
KUZMICKÁ,I. – PAJERSKÁ, P. : Vyhodnotenie
činnosti Knižnice Jána Kollára za rok 2020.
Kremnica, KJK, február 2021, 31 s. + 23 s.príl.
KUZMICKÁ,I.: Plán činnosti Knižnice Jána
Kollára na rok 2021.
Kremnica, KJK, január 2021, 17 s.
KUZMICKÁ,I.: Vyhodnotenie činnosti mestských
a obecných knižníc okresov Banská Štiavnica,
Žarnovica, Žiar nad Hronom za rok 2020.
Kremnica, KJK, 2021, 8 s.
Spolu: 4 edičné tituly

Náklad (počet ks)
15
15
Online
7 ks CD (povinné
výtlačky)

Finančné náklady
celkom
12,00
12,00

10,00

34,00

5

8,00

8,00

5

3,00

3,00

3

2,50

2,50

13

14,50

14,50

KJK sa zapojila do projektu Benchmarking knižníc aj v roku 2021. 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 2021 na
základe výzvy Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá je správcom
katalógu
V decembri 2021 sme zverejnili online dotazník spokojnosti na webovej
stránke knižnice a sociálnej sieti facebook. Vyhodnotenie dotazníka
prebehne začiatkom roka 2022.
Spracovanie dotazníkov pre študentov VŠ k záverečným prácam

23

10,00

34,00

a) dlhodobé úlohy, stav rozpracovanosti



12,00

37

IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ INDIVIDUÁLNE ÚLOHY



Z toho vlastné
náklady
12,00

X.

STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE KNIŽNICE

Stav výpočtovej techniky k 31.12.2021 bol nasledovný: 26 ks
osobných počítačov, z toho 6 ks počítačov s pripojením na
internet pre verejnosť, 9 notebookov. V roku 2021 bola
doplnená nasledovná výpočtová technika: 2 ks notebookov,
3 výkonnejšie počítačové zostavy, 1 ks veľkoformátová tlačiareň
na tlač plagátov a propagáciu, 1 ks tlačiareň EPSON.
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 2021 využilo 236 používateľov, z toho 10 detí do 15
rokov a 5 študentov. Počet vstupov na internet dosiahol počet 745. Nízky počet návštevníkov
internetu ovplyvnilo uzatvorenie čitárne v mesiacoch január – marec 2021 z dôvodu nepriaznivej
pandemickej situácie. V týchto mesiacoch nebol prístupný internet pre verejnosť .
Počet návštevníkov webovej stránky bol v roku 2021 3 109, počet relácií na stránke dosiahol počet
3 843, návštevníci online katalógu 1 030, a počet zobrazení online katalógu 3852 a počet všetkých
vyhľadávaní v online katalógu 8 924, zodpovedaných dopytov v elektronických referenčných
službách 490.
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. KJK využíva možnosť hromadných mailov a čitatelia tak
majú prístup k dôležitým aktuálnym oznamom.
Knižnica buduje regionálnu databázu článkov okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom,
ktorá k 31.12.2021 dosahovala počet 28 671 článkov.
Čitatelia môžu taktiež využívať vypožičiavanie elektronických kníh, alebo využiť online registráciu, čo
bolo výhodou najmä počas uzatvorenia knižnice. Databáza e-kníh obsahuje už viac ako 10 800
titulov elektronický kníh. V roku 2021 bolo vypožičaných celkovo 62 elektronických kníh a cez OPAC
formulár sa zaregistrovalo celkom 6 používateľov.

XI. GRANTY A DOTÁCIE
Knižnica Jána Kollára v roku 2021 vypracovala 7 žiadostí o pridelenie finančných
prostriedkov na rôzne aktivity a projekty – 6 projektov bolo podané v FPU,1 žiadosť
o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica. Všetky boli úspešné a čiastočne
podporené. Celkovo knižnica žiadala financie vo výške 28 220,- €. Schválené financie
boli celkovo vo výške 15 980,- €. Z FPU knižnica získala 15 580 €, z rozpočtu Mesta
Kremnica 400,- €, sponzorské príspevky boli vo výške 300,- €.
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a) Vypracované a predložené projekty v roku 2021
Názov projektu a zameranie

Požadovaná výška
dotácie / grantu v EUR

Modernizácia Knižnice Jána Kollára
Knižnica a jej pestrá mozaika
podujatí
Impro v knihách
Od slova k piesni, od tónu k básni
Kalendárium
Nové knihy pre radosť a poučenie
Nové knihy pre radosť
Spolu:

Spolufinancovanie KI

2 326,00

9 300,00
2 080,00

176,00
200,00
234,00
1 500,00
0

Príjemca žiadosti
projektu
FPU
FPU

240,00

1 584,00
1 650,00
2 106,00
10 500,00
1 000,00
28 220,00

Spolufinancovanie
BBSK

FPU
FPU
FPU
FPU
Mesto Kremnica

0

X

b) Úspešné projekty, ktoré boli získané a realizované v roku 2020 - presun čerpania do roku 2021
V roku 2020 sa nám nepodarilo zrealizovať všetky podujatia z projektu Stretnime sa v knižnici, preto
bol dodatkami k zmluve predĺžený termín realizácie projektu a presunutá časť dotácie do roku 2021.
Dotácia na nákup kníh z roku 2020 bola celá presunutá do roku 2021, nakoľko nám finančné
prostriedky boli poukázané na účet až koncom roka 2020.

Názov projektu

Stretnime sa v
knižnici
Kniha priateľ človeka
Spolu:

Požadovaná
výška
dotácie /
grantu v
EUR
2 600,00

Schválená
výška
dotácie /
grantu v
EUR
2 000,00

Čerpanie
v roku
2020

Presun Čerpania
do roku 2021 /
z toho čerpané
v r. 2021

Spolufinan
covanie KI

Spolufinan
covanie
BBSK

Poskytovateľ
dotácie / grantu

510,00

1490,00/1490,00

121,40

FPU

10 000,00
12 600,00

9 000,00
11 000,00

0,00
510,00

9 000,00
10 490,00

0
121,40

FPU

c) Úspešné projekty - získané v roku 2021

Všetky podané projekty boli čiastočne podporené. Projektu Knižnica a jej pestrá mozaika
podujatí bol doplnkom k zmluve predĺžený termín realizácie do roku 2022, nakoľko sme
nestihli zrealizovať všetky podujatia. Financie na nákup knižničného fondu vo výške 3 000 €
sme tiež presunuli do roku 2022, nakoľko sme v roku 2021 čerpali dotáciu z roku 2020 na
nákup kníh a to vo výške 9 000 €.

NÁZOV PROJEKTU

POŽADOVAN
Á VÝŠKA
DOTÁCIE /
GRANTU V
EUR

SCHVÁLENÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE /
GRANTU V
EUR

ČERPANIE
V ROKU
2021

VRÁTENÉ
V ROKU
2020 DO
FPU

PRESUN
ČERPANIA DO
ROKU 2022

Nové knihy pre radosť
a poučenie

10 500,00

3 000,00

0

0

3 000,00
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SPOLUFINAN
COVANIE KI

SPOLUFI
NANCO
VANIE
BBSK

POSKYTOVATEĽ
DOTÁCIE /
GRANTU

FPU

Modernizácia knižnice
Jána Kollára
Knižnica a jej pestrá
mozaika podujatí
Impro v knihách
Od slova k piesni, od
tónu k básni
Kalendárium
Nové knihy pre radosť

9 300,00

6 000,00

6 000,00

0

0

4 604,00

2 080,00

2 080,00

1 122,00

0

958,00

70,36

1 584,00
1 650,00

1500,00
1 500,00

1 500,00
1 500,00

0
0

0
0

196,00
65,82

2 106,00
1 000,00
28 220,00

1 500,00
400,00
15 980,00

1 500,00
400,00
12 022,00

0
0

0
0
3 958,00

230,00
0
562,18

FPU

140,00

Sponzori podujatí:
ELBA, a.s. Kremnica
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FPU
FPU
FPU
Mesto Kremnica

4 744,00

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
Súkromná spojená škola v Kremnici (materská škola, základná škola)
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

FPU

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
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.
€
€
€
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
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Plán 2021

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
Nepl.
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

Skutočnosť
2021

Plnenie %

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

102,79
88,23
181,55
233,42
0
0
35,88
105,47
170,58
73,26
107,50
102,79
114,90
129,39
104,44
75,33
81,19
56,76
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
65,63
77,38
72,4
115,76
63,77
70,6
109,03
62,01
97,38
87,67
25
75
12,5
162
0
200

XIII HOSPODÁRENIE
Rozpočet bežných výdavkov vo výške

281.628,51 EUR

Rozpočet kapitálových výdavkov



5.000,00 EUR

Dotácia od zriaďovateľa ZF 41 261.413,83 EUR

92,82 %

Dátum
číslo
29.01.2021
7299/2021/
ODDRF

Rozpočtové opatrenie

Zdroj 41

Spolu 41

Rozpis rozpočtu 2021

610145.826,00
620
52.497,00
630
64.957,00
Účelovo určené finančné prostriedky
-nákup kniž.jednotiek- kníh
6.500,00
-obnova.a vybavenie kniž. pries.
15.000,00

19.07.2021
7299/2021/
ODDRF

Rozpočtové. opatrenie č.1
Zvýšenie rozpočtu

600500,00
Účelovo určené finančné prostriedky
-spracovanie prezentač.. kampane
500,00

17.12.2021
7299/2021/
ODDRF

Rozpočtové opatrenie č.2
Úprava rozpočtu

610-714,86
642
536,44
630
178,42
Úprava účelovo určených finančných
prostriedkov

Rozpočet .na kapitálové
výdavky
Zvýšenie rozpočtu

7005.000,00
Účelovo určené finančné prostriedky
-nákup biblioboxu
5.000,00

263.280,00

263.780,00

263.780,00

5.000,00

SPOLU

263.780,00
5.000,00
Účet 637 006 Náhrady- príspevok na rekreácie nevyčerpaný v plnej výške- pridelené 3.437,00 EUR čerpané 1.070,83 EUR



Ostatné bežné príjmy 20.214,68 EUR

7,18 %

Dotácia z Fondu na podporu umenia ZF 11H 15.580,00 EUR

5,53 %
z toho:
Modernizácia knižnice
Projekt 21-512-00365 podporený sumou 6.000,00 EUR, spolufinancovanie 4.604,00 EUR.
Od slova k piesni od tónu k básni
Projekt 21-513-02723 podporený sumou 1.500,00 EUR, spolufinancovanie 205,82 EUR.
Impro v knihách
Projekt 21-513-02594 podporený sumou 1.500,00 EUR, spolufinancovanie 196,00 EUR.
Knižnica a jej pestrá mozaika podujatí
Projekt 21-513-02588 podporený sumou 2.080,00 EUR, spolufinancovanie 70,360 EUR.
Presun čerpania do roku 2022, časť v sume 958,00 EUR.
Kalendárium
Projekt 21-513-02595 podporený sumou 1.500,00 EUR, spolufinancovanie 230,00 EUR.
Akvizícia knižničného fondu
Projekt 21-514-04968 podporený sumou 3.000,00 EUR.
Presun čerpania do roku 2022, v plnej výške

Transfery v rámci VS z rozpočtu obce (Mesto Kremnica) ZF 11H 400,00 EUR
Nové knihy pre radosť 400,00 EUR.
Vlastné príjmy ZF 46 3.934,68 EUR 1,40 %

0,14 %

Príjmy z knižničnej činnosti 2.778,45 EUR, vratky 21,67 EUR, príjem z náhrad poistného plnenia 1.134,56 EUR.
Príspevky, granty ZF 72a 300,00 EUR 0,11 %
Sponzorský príspevok od ELBA, a.s. Kremnica na organizovanie letnej aktivity pre deti.
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Výdavky vo výške 289.457,02 EUR
Knižnica Jána Kollára na zabezpečenie svojej činnosti použila výdavky z daňových príjmov
v sume 261.413,83 EUR 90,31 %, z FPU 22.112,00 EUR 7,64 %, z dotácie Mesta Kremnica 400,00
EUR 0,14 %, z príspevkov a darov 300,00 EUR 0,10 %, z vlastných príjmov 5.231,19 EUR 1,81 %.

Kapitálové výdavky vo výške 5.000,00 EUR
Nákup biblioboxu
Vyhodnotenie činnosti za rok 2021 vychádza z výsledkov účtovania v hlavnej knihe, z výkazu
ziskov a strát a zo súvahy.
Knižnica dosiahla v roku 2021 kladný výsledok hospodárenia vo výške 888,57 EUR.
Do roku 2022 boli prevedené FP v sume: na účet kjkk 5.018,82 EUR, pokladničná hotovosť
219,58 EUR,
grantový účet – finančné. prostriedky z FPU 3.958,00 EUR, účet SF 889,06 EUR.
Celkové výnosy knižnice 294.752,53 EUR
 Tržby za vlastné výkony účet 60 2.778,45 EUR 0,94 %,
Príjem za letné aktivity 780,00 EUR .
Príjmy z knižničnej činnosti 1.998,45 EUR.
Z toho: príjmy za členské preukazy 1.230,50 EUR, upomienky 398,00 EUR, MVS 181,74 EUR,
vypracovanie rešerší 3,00 EUR, tlač z PC, skenovanie 31,70 EUR, kopírovanie 4,30 EUR,
rezervácie 80,40 EUR, manipulačný poplatok a ostatné ako náhrada za stratu knihy a
časopisov a pod. 68,81 EUR.
 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti účet 64 1.161,09 EUR 0,40 %
Dohodnutá zľava za SL 4,86 EUR.
Poistné plnenie 1.156,23 EUR.
 Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov účet 69 290.812,99 EUR 98,66 %
Dotácie od zriaďovateľa 261.413,83 EUR.
Výnosy z kap. transf. z rozpočtu. VÚC 6.408,64 EUR.
Výnosy samosprávy z bež. transferov zo ŠR a od iných SVS 22.690,52 EUR.
Z toho: FPU 22.112,00 EUR, grant z mesta Kremnica 400,-EUR, dezinfekčné pr. dodané
bezodplatne z VÚC 178,52 EUR.
Výnosy samosprávy z BT od ostatných subj. mimo verejnej správy 300,00 EUR.
Sponzor. príspevok od ELBA, a.s. Kremnica 300,00 EUR.
Celkové náklady knižnice 293.863,96 EUR
 Spotreba materiálu účet 501 54.538,70 EUR 18,56 %
Knihy a časopisy 17.907,31 EUR.
Z toho: z rozpočtu daňových príjmov BBSK na nákup kníh 6.504,41 EUR a z toho účelovo
pridelené finančné prostriedky 6.500,00 EUR, grant od mesta Kremnica 400,00 EUR, vlastné
prostriedky 117,59 EUR, predplatné časopisov 1.788,93 EUR. Čistiace a dezinfekčné
prostriedky 1.173,15 EUR.
Drobný dlhodobý majetok 26.572,62 EUR.
Pohonné hmoty, oleje, kvapaliny 85,71 EUR.
Ostatné náklady na spotrebu materiálu -nákup kancelárskych potrieb., tonerov, drobného
materiálu, v sume 8.799,91 EUR.
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Prevažná časť nákladov na drobný dlhodobý majetok bola použitá z účelovo určených
finančných prostriedkov od zriaďovateľa.
 Spotreba energií účet 502 12.062,25 EUR 4,10 %
Elektrická energia 11.923,84 EUR, voda 138,41 EUR.
 Služby účet 51 15.924,68 EUR 5,42 %
Opravy a udržiavanie 1.606,26 EUR.
Z toho: maľovanie priestorov 363,80 EUR, oprava služobného auta 1.199,56 EUR, drobné
opravy 42,90 EUR.
Cestovné 27,70 EUR.
Reprezentačné 45,50 EUR.
Ostatné služby 14.245,22 EUR.
Z toho: poštovné 503,25 EUR, poštový priečinok 94,80 EUR, telekom. služby 1.970,78 EUR,
nájomné 66,38 EUR, školenie 49,00 EUR, admin. a údržba www.kjkk.sk 540,00 EUR, ochrana
objektu 485,19 EUR, stočné 132,87 EUR ,autorské honoráre 2.260,00 EUR, ostatné 8.142,95
EUR.
 Osobné náklady účet 52 203.713,42 EUR 69,32 %
Mzdové náklady 146.171,14 EUR.
Z toho: OON 1060,00 EUR ZF 46 pre elektrikára, ktorý vykonáva údržbu akumulačných pecí,
výmeny žiaroviek a drobné opravy a zastupovanie upratovania počas dlhodobej PN.
Zákonné soc. poistenie 48.893,53 EUR.
Ostatné soc. poistenie 79,68 EUR.
Zákonné soc. náklady 7.498,24 EUR.
Z toho: SF 1.306,99 EUR, SL 5.348,20,00 EUR, PZS 114,00 EUR, ochranné ZP 147,76
Príspevok na rekreáciu zamestnancov 1.070,83 EUR.
 Dane a poplatky účet 53

637,97 EUR 0,22 %

 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť účet 54
Členské v SSKK a SAK.

170,00 EUR 0,06 %

 Odpisy, rezervy a opravné položky účet 55 6.408,64 EUR 2,18 %
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.
 Finančné náklady účet 56 408,30 EUR 0,14 %
Ostatné finančné náklady, bankové poplatky, poistenie.
.
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Spolu majetok 104.396,74 EUR
 A Neobežný majetok 88.710,63 EUR
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok - prehľad o pohybe
Názov
Účet
Riadok
OC k
Prírastky
súvahy 31.12.2020 +
Sam. hnut. veci 022
016
44.176,93
5.000,00

Úbytky
0,00

Presuny
+/0,00

OC k
31.12.2021
49.176,93

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

6.742,35

Software

013

005

14.453,29

0,00

908,49,00

0,00

13.544,80

SPOLU
88.588,95
0,00
482,72
0,00
88.710,63
Majetok v OTE 144.824,34 EUR, knižný fond organizácie 314.553,32 EUR.
Organizácie spravuje majetok vo vlastníctve zriaďovateľa v celkovej hodnote 459.377,66
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 13.783,22 EUR
Zásoby 81,54 EUR.
PHL v nádrži motorového vozidla.
Dlhodobé pohľadávky neevidujeme.
Krátkodobé pohľadávky 3.503,62 EUR.
Preplatok elektrickej energie za mesiac 12/2020.
Finančné účty 10.198,06 EUR.
Z toho: pokladnica 219,08 EUR ceniny 113,10 EUR, bankový účet SF 889,06 EUR, KJKK
5.018,82 EUR, fondový účet 3.958,00 EUR zostatok prostriedkov z FPU.
 C Časové rozlíšenie 1.902,89 EUR.
Predplatné časopisov r. 2021-2022 1.774,98 EUR, hosting, licencie 14,36 EUR, ročný nájom
P.O.BOX 94,80 EUR, poistné 12,81 EUR, telekom. služby 5,94 EUR.

Vlastné imanie a záväzky 29.224,20 EUR
 A Vlastné imanie 10.810,64 EUR
Výsledok hospodárenia minulých rokov stav k 31.12.2020 10.810,61 EUR.
Navýšený o plusový hospodársky výsledok roku 2021 o 888,57 EUR.
 B. Záväzky 14.455,59 EUR
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, odpisy 13.538,09 EUR.
Zúčtovanie transferov, odpisy.
Dlhodobé záväzky 889,06 EUR.
Stav účtu sociálneho fondu k 31.12.2021.
Krátkodobé záväzky 28,44 EUR.
Slovak Telekom, a.s., pevná linka, internet za 12/2021 26,54EUR, O2 Slovakia s.r.o, mobilný
hlas za 12/2021 1,90 EUR
 C. Časové rozlíšenie 3.958,00 EUR
Výnosy budúcich období- prevod zostatku finančných prostriedkov z FPU.
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Záver

Výnosy

294 752,53 EUR

Náklady

293 863,96 EUR

Hospodársky výsledok

888,57 EUR

V Kremnici dňa 25.01.2022
Iveta Kuzmická (odborná časť)
Ing. Petronela Pajerská (ekonomická časť)

Mgr. Peter Lysek
riaditeľ knižnice
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Hospodárenie vyčíslené v %
Skutočnosť 2021
v eurách

Ukazovateľ
a)

b)

CELKOVÉ NÁKLADY NA ČINNOSŤ

293.863,96

z toho : podiel miezd z celkových náklady- bez OON

145.111,14

49,38

podiel odvodov do poisťovní

48.893,53

16,64

zostávajúce náklady na prevádzku

99.859,29

33,98

CELKOVÉ VÝNOSY NA ČINNOSŤ

294.752,53

z toho: dotácia od zriaďovateľa

261.413,83

88,69

22.112,00

7,50

400,00

0,14

2.778,45

0,94

21,67

0,01

300,00

0,10

dotácia-z Fond na podporu umenia
dotácia z mesta Kremnica
vlastné príjmy organizácie- tržby
vratky
dary, sponz. príspevky
c)

v%

PREHĽAD O FINANČNÝCH PROSTR. MK SR
.Modernizácia knižnice
Projekt 21-512-00365 podporený sumou 6.000,00 EUR,
spolufinancovanie 4.604,00 EUR.
Od slova k piesni od tónu k básni
Projekt 21-513-02723 podporený sumou 1.500,00 EUR,
spolufinancovanie 205,82 EUR
Impro v knihách
Projekt 21-513-02594 podporený sumou 1.500,00 EUR,
spolufinancovanie 196,00 EUR.
Knižnica a jej pestrá mozaika podujatí
Projekt 21-513-02588 podporený sumou 2.080,00 EUR,
spolufinancovanie 70,360 EUR.
Presun čerpania do roku 2022, časť v sume 958,00 EUR.
Kalendárium
Projekt 21-513-02595 podporený sumou 1.500,00 EUR,
spolufinancovanie 230,00 EUR.
Akvizícia kniž. fondu
Projekt 21-514-04968 podporený sumou 3.000,00 EUR.
Presun čerpania do roku 2022, v plnej výške

Kultúrne poukazy

pridelených
6.000,00

6.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

2.080,00

1.122,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

0,00

0,00
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použitých

0,00

