I.HLAVNÉ ÚLOHY
1. Ciele
a) vyhodnotenie cieľa
Knižnica Jána Kollára /ďalej len KJK/ v plnom rozsahu zabezpečovala základné
a špecializované knižnično-informačné služby, aplikovala priority a opatrenia vyplývajúce
z Koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva Banskobystrického samosprávneho kraja
na roky 2010-2015 – časť 4.3 Regionálne knižnice v pôsobnosti BBSK, Akčného plánu na
realizáciu Koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva Banskobystrického
samosprávneho kraja na rok 2012, Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva 2007 – 2013,
kde je zakotvené stanovenie jasných priorít pre oblasť knihovníctva, čo vyjadruje záujem štátu
o zabezpečenie funkcionality knižničného systému, t.j. úrovne knižničných služieb, pre ktorú bude
vytvárať nielen vhodné legislatívne, organizačné a metodické podmienky, ale aj poskytovať priamu
finančnú podporu z verejných zdrojov. Ďalej z Plánu činnosti a akčného plánu organizácie na

rok 2012 a jej ďalšiu činnosť ovplyvnili i závery a opatrenia SWOT analýzy.
KJK realizovala vzdelávacie a aktivizačné programy, ktoré podporujú rozvoj počítačových zručností
a zvyšovanie duševnej aktivity účastníkov.
Prebiehajúce kultúrne, sociálne aj ekonomické zmeny v spoločnosti, KJK brala ako podnet, pre
neustály rozvoj svojich služieb , aby sa stali flexibilné, aby bola tou, ktorá je pomocníkom aj pri
uchovávaní kultúry, histórie a tradície miestnej komunity. Bola miestom na formálne a neformálne
stretávanie návštevníkov.
Obrovský príval informácií, ktoré ponúka internet majú rôznu úroveň a práve tu zohráva úlohu KJK
a jej pracovníci, aby usmernili návštevníkov, ako správne využívať informačné zdroje, aby sa stali
nástrojom na uspokojovanie ich požiadaviek. Návštevníci mali možnosť využiť 8 miest bezplatného
verejného internetu v rámci projektu „ Informatizácia knižníc“.
Požiadavky používateľov, vrátane detí a mládeže na informačné a knižničné služby boli rôznorodé,
súviseli so situáciami, do ktorých sa dostávajú používatelia počas štúdia, zamestnania, prípadne
v osobnom živote. KJK sa svojimi službami podieľala na celoživotnom vzdelávaní, poskytuje
voľnočasové aktivity, informačné potreby, spoločenské aktivity, kultúrne aktivity a oddychové čítania.
KJK berie do úvahy potreby svojho regiónu, riadi sa nimi a postupne sa stáva sociálnym centrom,
prispievajúcim k súdržnosti miestneho spoločenstva a zlepšovaniu kvality života registrovaných
a potencionálnych používateľov.
Jednoznačne môžeme skonštatovať, že KJK mení svoju úlohu, aj keď tradičné dokumenty sú stále
žiadané.

V rámci metodickej pôsobnosti plnila a plní funkciu poradenskú a koordinačnú pre 59
mestských a obecných knižníc regiónu , konkrétne okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar
nad Hronom a zároveň bola aj mestskou knižnicou pre mesto Kremnica a spádovú oblasť.
Naďalej bola pod priamym riadením Banskobystrického samosprávneho kraja. Priebežne
plnila úlohy, ktoré vyplynuli z požiadaviek zriaďovateľa, MK SR, vyšších metodických
centier a vlastných potrieb.
Jej cieľom bolo a je udržať sa na pozícii spoľahlivo fungujúcej inštitúcie. Využívať všetky
dostupné moderné metódy a formy práce, so zámerom uspokojovať kultúrne, informačné a
vzdelávacie potreby používateľov.
b) Konkrétne ciele
medzi priority v roku 2012 patrili :
 nákup literatúry podľa potrieb používateľov
 prístup k vlastnému fondu cez on-line katalógy umiestnené na web stránke
knižnice bez obmedzenia, a to on-line katalógy Clavius a Carmen

 zviditeľnenie a zvýšenie návštevnosti knižnice kvalitným vybavovaním
požiadaviek používateľov na knižnično-informačné služby, realizáciou
kultúrno-spoločenských aktivít, výstavkami, nástenkami, letákmi, edičnou
činnosťou. Ďalej prostredníctvom miestnej a regionálnej tlače a aktuálnej
prezentácie na vlastnom webovom sídle

 plnenie zriaďovateľom určených merateľných číselných
ukazovateľov:
Ukazovateľ
Plán 2012
Skutočnosť 2012
Plnenie v %
Počet získaných
knižničných
jednotiek za rok

838

754

89,98

Počet výpožičiek
za rok

130 000

172 781

132,91

2010

2030

101,00

30 000

36 173

120,58

Počet
registrovaných
používateľov
knižnice
Počet
registrovaných
návštevníkov
knižnice

 organizácia pokračovala v hľadaní alternatívnych zdrojov financovania.
V tejto súvislosti predložila 5 projektov, z toho 4 boli úspešné v sume 3 770 €
DS MK SR – 3 projekty /úspešné 2/, Mesto Kremnica 2 projekty
 DS MK SR - finančná dotácia spolu 3325,- €
 v rámci kofinancovania zriaďovateľ podporil projekt DS MK SR v
sume 175,-€
 nad rámec rozpočtu zriaďovateľ poskytol účelovú dotáciu na nákup kníh
v sume 645,-€
 z dotácií Mesta Kremnica 400,-€ na nákup knižného fondu a medzinárodné
celonočné podujatie Noc s Andersenom
 v rámci metodickej a koordinačnej činnosti v obecných knižniciach regiónu sa
knižnica zamerala na ústredný nákup knižného fondu, metodicko-inštruktážne
návštevy a konzultácie, revízie, knižné evidencie, zistenia možností
automatizácie knižnično-informačných procesov, prípravu a spracovanie
projektov. Obvodové porady boli zamerané na informovanie pracovníkov
knižníc o štatistickom výkazníctve, o možnostiach využitia informácií
uverejnených na web stránke knižnice, zlučovanie školských a obecných
knižníc a na oživenie stagnujúcich knižníc, ďalej upozornenie na ich povinnosť
zaregistrovať sa do evidencie, vedenej MK SR v Zozname knižníc, ktorý je
uverejnený na ich internetovej stránke.
 Týždeň slovenských knižníc - 13. ročník (26.3.-1.4.2012)
Okrem Dňa otvorených dverí , ktorého cieľom bolo priblížiť verejnosti
knižnicu, zviditeľňovala KJK svoje služby:
 interaktívnym čítaním, zážitkovým čítaním, netradičnou formou výchovnovzdelávacieho pásma, kde si ôsmaci vyskúšali prácu knihovníka, v rámci





















knihovnícko - informatických hodín spojených s exkurziou po priestoroch
knižnice, pracovníci knižnice prezentovali jej služby a predstavili knižničný
fond návštevníkom podujatí, s cieľom udržať, prípadne zvýšiť počet
registrovaných používateľov a návštevníkov knižnice
V kuchyni kremnického baníka, pod týmto názvom sa v knižnici konalo
uvedenie rovnomennej knihy do života. Knihu napísala kremnická rodáčka
a súčasná obyvateľka Daniela Bednářová. Akcia prilákala do čitárne knižnice
nemálo zvedavcov, už aj preto, že podujatie bolo spojené s ochutnávkou jedál,
pripravených podľa receptúr uvedených v knihe
počas TSK KJK uskutočnila medzinárodné celonočné podujatie Noc
s Andersenom – 5.ročník, naplnené bohatým programom, ktoré si u detí
získalo mimoriadnu obľubu
v rámci zvýšenia návštevnosti aktivít a podujatí, knižnica informovala
verejnosť v dostatočnom časovom predstihu o pripravovaných akciách tak
v miestnej, ako i v regionálnej tlači, v mestskom rozhlase, formou násteniek,
umiestnených v priestoroch knižnice, na informačných letákoch v budove, vo
vývesných skrinkách v meste, na InfoLibe/celoslovenský knihovnícky portál a
na vlastnej webovej stránke
počas týždňa Envirofilm 2012 KJK zostala verná tradícií a verejnosť, najmä
deti, mládež a seniori, mali možnosť zoznámiť sa s prácou sokoliarov
a spoznať ich operených zverencov. Súčasťou aktivity bolo premietanie filmov
s envirotematikou, ktorá opäť zaujala pozornosť návštevníkov
interaktívne čítanie Les ukrytý v knihe pripravila KJK v spolupráci s
Národným lesníckym centrom vo Zvolene
Toto netradičné a zaujímavé podujatie detským návštevníkom priblížilo
význam lesa predovšetkým prostredníctvom kníh
celkom bolo realizovaných 147 podujatí . Podujatia navštívilo 2 209
návštevníkov, z toho 1 498 detí
za významné z hľadiska realizácie kultúrno-spoločenských aktivít, KJK
považuje predovšetkým cyklus knihovnícko-informatickej prípravy pre deti,
stredoškolskú mládež, učňovskú mládež, vrátane mládeže so sluchovým
postihom a špeciálne základné školy. Podujatie je spojené s prezentáciou
knižnice a jej služieb a prehliadkou výpožičných priestorov
u seniorov zožala úspech už druhá séria stretnutí pod názvom Klikni na to...
s cieľom v praxi spoznať počítač a internet
mimoriadnemu záujmu sa tešilo podujatie Kreatívna knižnica, v podobe
súťaží a tvorivých dielní
pokusne sme do repertoáru podujatí zaradili hlasné čítanie úryvkov z kníh,
ktoré ponúka náš knižný fond. Podujatie pod názvom Evita press a jej
edícia“ Svetoviek“ zaujalo verejnosť, a preto pripravujeme pokračovanie
tohto projektu.
obrovským zážitkom bolo stretnutie s pani Nelli Veselou a jej knihou
Generálove deti. Vo svojom úctyhodnom veku a po prežitom detstve
v koncentrákoch, nestratila totiž zmysel pre humor a chuť žiť. Pri počúvaní jej
zážitkov sa návštevníkom tisli slzy do očí, no napriek tomu sa stretnutie
nenieslo v duchu smútku a melanchólie. Naozaj je to obdivuhodná žena, ktorá
dokázala aj tú hrôzu okoreniť nejakou veselou príhodou. Podujatie trvalo 3
hodiny, čo dostatočne dokumentuje záujem verejnosti o túto nevšednú aktivitu
ďalšou aktivitou, ktorá plne zaujala pozornosť návštevníkov, bolo ich
stretnutie s členkami A(utorského) klubu z Banskej Štiavnice. Jeho







zakladateľka, pani Mária Petrová, prezentovala svoju tvorbu a zároveň dala
priestor aj ďalším členkám - pani Eleonóre Bujnovej, pani Nadi KvakovejŠtelclovej. Zaujímavé boli hudobné vstupy pani Zdenky Koreňovej, ktorá
zhudobnila texty básní pani Petrovej.
so záujmom bolo prijaté stretnutie s doc.Ing.J.Poliakom PhD., autorom knihy
Cez Kozie chrbty, ktorej dej sa odohráva v okolí Kremnice
seniori sú veľmi vďačnými divákmi a poslucháčmi. Nie vždy sa nám darí pre
túto skupinu realizovať podujatia v knižnici, ale musíme ísť za nimi do
domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, teda do ich „domáceho
prostredia“. V tomto roku sme sústredili pozornosť na predstavovanie
známych osobností, či už regionálnych, celoslovenských a svetových.
Odmenou nám bol ich záujem a aktivita počas podujatí, čo bolo pre nás
podnetom, aby sme v nich pokračovali aj v budúcom roku
práca Heleny Ihradskej so slamou zaujala všetkých, ktorí majú radi prírodné
materiály na vianočnom stole, alebo na vianočnom stromčeku
doplnkom aktivít bolo 24 realizovaných násteniek a výstaviek, ktoré
informovali o službách knižnice, pripravovaných podujatiach, výročiach
významných osobností a udalostí, predovšetkým so zameraním na región.

 2.Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie
a) riadenie organizácie zo strany riaditeľa
 aplikovanie Zákona 474/2008., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
s účinnosťou od 1.januára 2009
podľa prílohy: č. 1 – základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
č. 2 – osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín
zamestnancov
 celoknižničné a operatívne porady (12) riešili otázky plnenia plánovaných
ukazovateľov, zaoberali sa prijatými legislatívnymi opatreniami, úlohami, ktoré
vyplynuli zo strany zriaďovateľa, vyšších metodických pracovísk a ďalšie interné
úlohy a problémy
 pracovníci organizácie boli iniciovaní k skvalitňovaniu činnosti smerom
k používateľom, vyžadoval sa od nich samostatný a tvorivý prístup, koncepčnosť
a zodpovednosť za splnenie zverených úloh
 vedenie organizácie koordinovalo spoluprácu oddelení pri doplňovaní knižničného
fondu, využívaní knižnično-informačných automatizovaných postupov v
integrovanom knižnično-informačnom systéme Clavius, ďalej pri realizácii podujatí,
analýz a metodickej pomoci ostatným knižniciam
 naďalej sa prijímali a realizovali racionalizačné opatrenia v zmysle pokynov
zriaďovateľa so zameraním na úsporné opatrenia a efektívne vynakladanie finančných
prostriedkov

 plnenie úloh, vyplývajúcich z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a predpisov požiarnej ochrany, sa zabezpečovalo dodávateľským spôsobom
 plnenie úloh na úseku civilnej ochrany bolo v súlade s pokynmi zriaďovateľa
a plánom činnosti organizácie
 Zmluvy podpísané v roku 2012:
Zmluva o poskytovaní servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike
s poskytovateľom Infosystémy, spol.s.r.o.- Správa informačných systémov – dodávateľ
Jozef Donoval
Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzavretá podľa§659
Občianskeho zákonníka a zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov uzavretej dňa 2.10.2007 medzi Slovenskou národnou knižnicou,
Martin a Knižnicou Jána Kollára, Kremnica- zmena názvu vypožičiavateľa
Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Kremnica č. EO 6/2012 a č.EO 11/2012
Zmluva o podmienkach použitia a vyúčtovania dotácie z dotačného systému Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky na projekt číslo MK-4628/2012/2.5
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny so Stredoslovenskou energetikou od 1.1.201231.12.2013 – zmena názvu odberateľa
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR číslo 4628/2012/2.5
Komisionárska zmluva s komisionárom Le Cheque Dejeuner, a.s. – stravné lístky
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov – prenajímateľ Daniela Bednářovágaráž pre služobné osobné motorové vozidlo
Dodatok č. l k Zmluve o bežnom účte č.7000396190, 7000396166, 7000396174
Zmluva o vykonaní Bezpečnostno-technickej služby – dodávateľ Miroslav Bajnok
 knižnica vykonala riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov za bežný rok
 riaditeľka organizácie vydala:
2 príkazy
b) organizačná štruktúra
k zmenám v organizačnej štruktúre nedošlo
c/ vnútorné smernice zmenené, upravené, vydané v priebehu roka nové
- v priebehu roka bolo spracovaných, zmenených, či upravených 5
vnútorných smerníc organizácie:
 Dodatok č.2 k internej smernici k Zásadám hospodárenia so zvereným majetkom






Dodatok č.6 k internej smernici k aplikácii zákona NR SR č.263/1999 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení vykonávaných zákonom 557/2001 Z. z.- v zmysle
Príkazu predsedu BBSK č.002/2012/PP BBSK
Interná smernica - vzdelávanie zamestnancov organizácie
Interná smernica – používanie pevných telefónnych liniek v organizácii

d/ knižnica bola kolektívnym členom odborných združení:
 Spolok slovenských knihovníkov
 Slovenská asociácia knižníc
e/ Knižničné služby:
verejnosti prístupné 38 hodín týždenne.
2. Personálne zabezpečenie
Priemerný evidenčný počet
(prepočítaný)
12,5

Priemerná mzda v EUR

Priemerná veková hranica

535,41

46

a) Úsek ekonomických a technicko-hospodárskych činností
o

počet zamestnancov k 31.12.2012
 fyzické osoby
2
 prepočítaný stav
1,5

Útvar ekonomicko-technických činností -oddelenie ekonomické:
zabezpečovalo komplexne štatistiku, účtovníctvo, rozpočtovú činnosť, financovanie, mzdové
účtovníctvo. Aplikovalo prijaté opatrenia a zmeny do praxe, vrátane úpravy ekonomických
softvérov
( účtovná agenda aj účtovné uzávierky - elektronický program iSPIN, mzdová agenda elektronický program Humanet, FABASOFT)
- oddelenie technické:
vedenie a údržbu služobného motorového vozidla
c) úseky odborných činností
 útvar riaditeľa
 útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov
 útvar knižnično-informačných služieb
o

počet zamestnancov k 31.12.2012
 fyzické osoby

11

z toho:






riaditeľ /VŠ/
vysokoškolské odborné vzdelanie
stredoškolské odborné vzdelanie
iné stredoškolské vzdelanie
so zákl. knihovníckym vzdelaním /rekvalif. kurz/
zamestnanci s iným VŠ vzdelaním

1
1
3
5
1

Pracovný čas zamestnancov bol 37 a 1/2 hodiny týždenne.
Dovolenka: 12 pracovníkov 6 týždňov
1 pracovník
5 týždňov
V priebehu roka prišli 4 zamestnanci :
Ing.Viera Gorbunovová
Mgr.Roman Matejka
Viera Neuschlová
Ing.Petronela Pajerská

5.1.2012
11.1.2012
1.3.2012
2.5.2012

odišiel 1 zamestnanec:
Ing.Viera Gorbunovová

30.4.2012

Vyťaženosť zamestnancov dokumentujú dosiahnuté výsledky v činnosti organizácie tak, ako
sú uvedené v prílohe č.1.
d) účasť na školeniach, odborných a vzdelávacích podujatiach

Spolu

26

Z toho:
ekonomické
ostatné

4
22

e) zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
 pracovníci sa zúčastňovali jednodňových a niekoľkodenných školení
a seminárov, organizovaných vyššími metodickými pracoviskami
a zriaďovateľom, orientovaných na zvyšovanie odborných znalostí
4.Technické zabezpečenie úloh
a) stavebno-technický stav budov:
-

KJK sídli v budove v centre mesta, ktorá je majetkom Mesta Kremnica. Je bezplatným
nájomcom
v priestoroch knižnice sa neuskutočnili zo strany organizácie žiadne opravy
na základe dohody zriaďovateľa VÚC BBSK a Mesta Kremnice, Mesto vymenilo 8
okien za nové eurookná

b) technické vybavenie organizácie
A/ knižnica zakúpila :
technické vybavenie
 Záložný zdroj
 Monitor Samsung LCD 21,5
 PC HP Compag DC 7700
 OficeHome and Busines - softvér
technické vybavenie v rámci starostlivosti o zamestnancov : 0

- vypožičané technické vybavenie
V súvislosti s implementáciou národného projektu MK SR „Informatizácia knižníc“ v roku
2007 knižnica na základe Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzavretej podľa §
659 Občianskeho zákonníka a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov uzavretej so SNK v Martine na 5 rokov naďalej spravuje :
- počítačové zariadenia – 8 ks SUN RAyov / tenkých klientov/, 8 ks 17“monitorov
- laserovú tlačiareň prepojenú na uvedené počítačové zariadenia
- server KDD TAPX
- potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia 1.5.2011 – 31.12.2014 – Union
- k 31.12. 2012 spracovala a zaslala do SNK inventarizačný záznam z fyzickej
inventarizácie výpožičky
B/ údržba a opravy
 priebežná údržba kopírovacieho stroja
 údržba a opravy služobného motorového vozidla
 pravidelná údržba hasiacich prístrojov


periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie vykonaná v zmysle § 9
Zákona NR SR č.124/2006Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. odborným pracovníkom Petrom
Lepeňom, č.osv.:0015 IBB 2005 EZ, E,A,B,E2



štvrťročné priebežné revízie poplachového systému na hlásenie narušenia objektu
firmou Fittich
inštalácia novej softwarovej konfigurácie zariadení, odstraňovanie porúch, pravidelná
údržba a diagnostika zariadení – výpočtová technika



c) úlohy na úseku bezpečnosti práce
 knižnica zaznamenala 1 pracovný úraz – udretie kolena o stoličku - bez následkov
 verejná previerka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 9x kontrola objektu organizácie v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii
 2x sa realizovalo školenie CO všetkých pracovníkov:
 28.6.“Evakuácia obyvateľstva pri vzniku mimoriadnych udalostí“- prednáška
vo vlastnej réžii
 27.9. „Príprava na poskytovanie prvej pomoci“- prednáška spojená
s praktickými ukážkami – lektorka SČK Margita Barniaková
 5x školenie BOZP o ustanovených pracovných podmienkach
 1x vykonanie kontroly na alkohol a iné omamné prostriedky- s negatívnym výstupom
 1x školenie o ochrane pred požiarmi

5. Vnútorná kontrola
Vnútornú kontrolnú činnosť organizácia realizovala v súlade s ustanoveniami zákona
NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na
základe vnútornej smernice na vykonávanie finančnej kontroly. Vnútornou kontrolou boli
poverení zamestnanci organizácie :Alexandra Marková – ekonomická kontrola
Mgr. Roman Matejka – všeobecná kontrola

Konkrétne kontroly:
ekonomická :
 pokladničnej hotovosti a cenín ( február, apríl, jún, október, december)
 dodržiavanie stanoveného limitu pokladničnej hotovosti ( apríl, júl, september,
december )
 správnosť odovzdávania tržieb od používateľov (máj, september )
 dodržiavanie internej smernice o autoprevádzke ( apríl )
 dodržiavanie „Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho
kraja“ aj s aktuálnymi doplnkami - v podmienkach vlastnej organizácie, výsledky
inventarizácie majetku, kontrola príslušných dokladov a príloh - škodová, vyraďovacia
a likvidačná komisia
( marec )
 dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a jeho novely
a Usmernenia k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie
tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb
pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, kontrola úplnosti
požadovaných dokladov – majetok obstaraný v roku 2012
(apríl, december)
 dodržiavanie zásad činnosti registratúrneho strediska organizácie
(september)
 dodržiavanie Zásad pre vykonávanie hospodárskych dispozícií pri hospodárení
s majetkom organizácie a obehu účtovných dokladov v Knižnici Jána Kollára
v Kremnici
(november)
 dodržiavania zásad komunikácie BBSK č. 010/2010/SBBSK
(október)
funkčná :
 priebežná kontrola plnenia úloh a hlavných ukazovateľov činnosti stanovených
ročným plánom činnosti a ďalšími operatívnymi plánmi (na pracovných poradách
organizácie)
 kontrola opatrení prijatých na skvalitnenie činnosti v roku 2012, ktoré sú zakotvené
v ročnom pláne činnosti (na pracovných poradách )
 kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z Registratúrneho plánu Knižnice Jána Kollára
(jún)
 kontrola plnenia opatrení vychádzajúcich zo zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v podmienkach vlastnej organizácie,( september)
 kontrola plnenia príkazov vydaných riaditeľkou organizácie( na pracovných poradách)
všeobecná :
 kontrola dodržiavania a využívania fondu pracovnej doby, príchodu na pracovisko
a odchodu z pracoviska, dodržiavania doby prestávky na jedlo, ochrana
a zabezpečovanie priestorov a majetku pred vykradnutím alebo poškodením,
dodržiavanie zásad protipožiarnej ochrany a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci( priebežne – počas celého roka )

6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného kontrolóra
BBSK
Následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, bola realizovaná od
11.7.2012- 1.8.2012 so zameraním na hospodárenie s verejnými prostriedkami (príjmy,
výdavky, hospodárenie a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie, zmluvné vzťahy
a pracovno-právne vzťahy za obdobie od 1.1.2011 – do dňa výkonu kontroly.
Kontrolu vykonali zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra BBSK.
Na základe zistených nedostatkov, uvedených v správe o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 39/2012 , knižnica prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ich
plnenie je priebežné podľa daných termínov, s konečným termínom ukončenia 20.2.2013
.
II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU
Knižničný fond predstavoval 61 795 knižničných jednotiek- knihy, periodiká, hudobniny,
mapy, CD, DVD nosiče. V sledovanom období bol doplnený celkom o 754 zväzkov, z toho
kúpou 591, darom 163, čo je oproti plánu menej o 10,1%. Z toho:
UKAZOVATEĹ
príspevok z Dotačného systému MK SR
príspevok BBSK
príspevok mesta
vlastné zdroje
iné

V EUR
3 325
820
200
225,19

POCET KN.J.
469
74
14
34

Spolu

4 570,19

591

Úbytky predstavovali 1 503 zväzkov – vyradenie sa uskutočnilo z dôvodu zastarania obsahu,
opotrebovania a straty ( straty boli nahrádzané v zmysle platného knižničného poriadku ).
Do KJK dochádzalo 40 titulov periodík v počte 41 exemplárov. Fond periodík obohatili aj
staršie tituly, ktoré knižnici darovali jej používatelia ( Nový čas pre ženy, Elle, Ema).Ide
o periodiká, ktoré knižnica neodoberá.
Nákup knižničného fondu organizácia realizovala prostredníctvom kníhkupectiev
a distribučných agentúr, ktoré poskytovali najvýhodnejšie ceny.
Ochranu knižničného fondu KJK zabezpečovala na základe internej smernice o spôsobe
vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach, ktorá je
spracovaná v súlade s Vyhláškou MK SR č.421/2003 Z.z.
Ochranu knižničného fondu knižnica naďalej zaisťovala pravidelným písomným
upomínaním používateľov opravami kníh, balením do kvalitnej fólie z firmy CEIBA,s.r.o. a
vlepovaním ochranných štítkov do kníh.
K čiastočnej ochrane knižničného fondu prispieva aj poplachový systém na hlásenie
narušenia objektu, ktorý je prepojený na Mestskú políciu.
Zabezpečenie elektronickou formou ochrany je v oddelení literatúry pre deti a v oddelení
literatúry pre dospelých.

K ďalšiemu zabezpečeniu knižničného fondu proti krádeži slúžia uzamykateľné skrinky, na
odkladanie osobných vecí používateľov.
III. VÝPOŽIČKY KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK, REGISTROVANÍ
POUŽÍVATELIA
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu výpožičiek, v percentuálnom
vyjadrení ide o prekročenie skutočnosti z roku 2011 o 2,18%.
Celkový počet výpožičiek 172 781.
z toho :
- absenčné
76,57%
- prezenčné
23,43%
Z celkového počtu výpožičiek :
 odborná literatúra pre dospelých
 krásna literatúra pre dospelých
 literatúra pre deti
 špeciálne dokumenty
 periodiká

15,59%
32,19%
20,16%
0,60%
31,44%

Najnižšie percento 0,60 naďalej tvorili výpožičky špeciálnych dokumentov, vzhľadom na
vysokú ich vysokú cenu.
V rámci medziknižničnej výpožičnej služby KJK evidovala a vybavila 56 požiadaviek iným
knižniciam. Používatelia KJK mali 136 požiadaviek na dokumenty z iných knižníc.
MVS objednávky KJK vybavovala elektronicky.
V rámci reprografických služieb pre používateľov, vyhotovovala kópie / čiernobiele/ len
z knižničných fondov - v počte 771.
Rezervácie dokumentov sa realizovali formou zasielania oznámení o rezervácii
používateľom, a to poštou, telefonicky, mailom. Používatelia naďalej využívali službu
rezervovania cez e-mail a takouto formou žiadali aj o predĺženie výpožičiek, po uplynutí
výpožičnej doby.
V roku 2012 knižnica evidovala 2030 aktívnych používateľov, čo je oproti skutočnosti roku
2011 úbytok o 1, t.j.0,04%. Mierny pokles sme zaznamenali u dospelých používateľov
a naopak u používateľov z radov detí došlo k nárastu oproti skutočnosti roku 2011 o 37 detí,
t.j. 6,10%, a to vplyvom dobrej spolupráce s inštitúciami a organizáciami v meste a spádovej
oblasti v rámci kultúrno-spoločenských podujatí a individuálnemu prístupu. KJK navštívilo
počas roka 36 175 návštevníkov za účelom knižnično-informačných služieb. Z toho
navštívilo knižnicu 2 209 návštevníkov v rámci kultúrno-spoločenských aktivít.
Na úhradu členského formou kultúrnych poukazov bolo použitých celkom 45 ks
v sume 45,- €.

IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
.
K 31.12.2012 knižnica spracovala a vydala:
Informačný materiál, ktorý podáva prehľad o regionálnej tlači, archivovanej v knižnici

 Retro pohľady do archívu regionálnej tlače: pohľad prvý: Žiara socializmu, Žiara,
My-Žiara,My-Noviny Žiarskej kotliny
Informačný leták
 Daniela Bednářová a kuchyňa kremnického baníka
Osobnosti regiónu

 Kalendár významných osobností regiónu /v roku 2012 spracovaných 141 osobností/
- aktualizovaný mesačne, bol vystavený na web stránke knižnice v plnom znení, výber
so zameraním na Kremnicu a spádovú oblasť bol uverejňovaný od apríla 2012 aj
v Kremnických novinách / postupne sa dopĺňajú mesiace január-marec /
Viď v časti VIII. Edičná činnosť.
Rešerše:
Na základe požiadaviek používateľov knižnica vypracovala 25 rešerší, ktoré obsahovali
1 081 záznamov . Boli spracované z vlastnej databázy, databáz iných knižníc, z databázy
SNK a voľne prístupných databáz na internete:
 Princípy spojitosti obsahu vzdelávania v materskej škole a základnej škole –
40 záznamov
 Ruská detská literatúra a jej miesto v kultúrnom priestore (preklad a ilustrácia) –
60 záznamov
 Čitateľské záujmy – 48 záznamov
 Nemecká národnostná menšina v okolitých obciach Kremnice v súčasnosti –
111 záznamov
 Miesto a význam etického kódexu v živote zdravotníka – 48 záznamov
 Nevedko v Slnečnom meste; Nevedko na Mesiaci (vydania a preklady) –
8 záznamov
 Rehabilitačná a výchovná činnosť mentálne postihnutých v domovoch sociálnych
služieb – 21 záznamov
 Výchova a edukácia detí zo sociálne znevýhodnených rodín – 75 záznamov
 Sociální pedagogika v Čechách (sociálna pedagogika) – 28 záznamov
 Najstaršie finančné inštitúcie v Kremnici, Novej Bani a Pukanci – Kremnická
sporiteľňa (1847); Novobanská ľudová banka (1886); Remeselný úverový ústav v
Novej Bani (1898); Zväz roľníckych vzájomných pokladníc (zal. v Bratislave 1924);
Pukanská Ľudová banka; dejiny bankovníctva na Slovensku; dejiny finančníctva na
Slovensku) – 15 záznamov

 Výtvarné umenie v Kremnici – 104 záznamov
 Domov sociálnych služieb Hrabiny – 26 záznamov
 Detský domov Nová Baňa

– 17 záznamov

 Výtvarné umenie Štiavnických Baní – 36 záznamov
 Vzťah sociálny pracovník – klient v domove dôchodcov – 33 záznamov
 Úloha centier špeciálno-pedagogického poradenstva v procese inkluzívneho
vzdelávania jednotlivcov s postihnutím – 80 záznamov
 Význam ratingu a postavenie ratingových agentúr na finančnom trhu – 86 záznamov
 Neziskové organizácie na Slovensku zamerané na sprevádzanie zomierajúcich –
41 záznamov
 Starostlivosť o dlhodobo chorých a zomierajúcich, dobrovoľníctvo, sociálna práca,
sociálny pracovník – dokumenty v nemeckom jazyku – 7 záznamov
 Diabetes mellitus 1. stupňa – 16 záznamov
 Edukačné aspekty miestnej a regionálnej kultúry v meste Kremnica – 53 záznamov
 Realizácia kompetencií vo verejnej správe SR – štátna správa verzus samospráva –
55 záznamov
 Personálna stratégia školy pri implementácii celodenného výchovného systému –
28 záznamov
 Asperačná zásada v trestnom práve – 22 záznamov
 Úverový proces v komerčnej banke – analýza z pohľadu klienta – 23 záznamov
Pre Mesto Kremnica sme pokračovali v monitoringu tlače / články o Kremnici z regionálnych
a celoslovenských zdrojov/ a monitoring kníh a iných materiálov, týkajúcich sa regiónu.
Registrovaných bibliografických a faktografických informácií bolo 14 288.
Regionálna databáza obsahovala ku koncu roku 17 262 záznamov.
Prioritou naďalej zostala práca s regionálnymi dokumentmi.

V. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých je
knižnica hlavným organizátorom
A ) jednorazové podujatia

NÁZOV

Traja králi a zvyky na Nový rok .
Literárne pásmo s hlasným čítaním.
Čuvi v pralese.

MIESTO

POČET
NÁVŠTEV
NÍKOV

DD a DSS

10

17.1.2012

KJK

7

26.1.2012

SŠ pre MSP

30

26.1.2012

DD DSS

13

16.2.2012

SŠ pre MSP

35

21.2.2012

KJK

17

24.2.2012

KJK

15

28.2.2012

DD a DSS

17

15.3.2012

KJK

15

TERMÍN

9.1.2012

Zážitkové čítanie, ktorého cieľom je
uvedomiť si, že nikto nie je dokonalý.
Drogy a závislosť.
Prednáška.
Elena Čepčeková – prozaička,
poetka.
Literárne pásmo s hlasným čítaním a
prezentáciou kníh. K 90.výročiu
narodenia.
Stop fajčeniu!
Prednáška.
Danka a Janka.
Zážitkové čítanie - výhody a
nevýhody života dvojičiek.
Maťko a Kubko.
Zážitkové čítanie - život na salaši.
Samo Chalupka – romantický
básnik, evanjelický kňaz.
Literárne pásmo spojené s
prezentáciou kníh. 200 rokov od jeho
narodenia.
Ako sa láska k jedlu dostala do
našich sŕdc.
Zážitkové čítanie zamerané na lásku
k jedlu.

CELKOVÉ
NÁKLADY
NA
PODUJATIE

Z TOHO NÁKLADY
CELKOM KI

Lieky a ich správne užívanie.

15.3.2012

SŠ pre MSP

26

19.3.2012

KJK

5

20.3.2012

DDa DSS

17

21.3.2012

KJK

19

26.3.2012

KJK

34

27.3.2012

KJK

17

29.3.2012

KJK

40

18.36€

18.36€

29.3.2012

KJK

15

7.00€

7.00€

29.3.2012

SŠ pre MSP

26

30.3.2012

KJK

29

206.88€

6.88€

12.4.2012

SŠ pre MSP

21

13.4.2012

DD a DSS

15

Prednáška.
Deň ľudovej rozprávky –
Slovenské rozprávky.
Hlasné čítanie zamerané na hľadanie
archaizmov.
Ľudo Ondrejov – básnik a prozaik.
Hlasné čítanie spojené s prezentáciou
kníh. K 50. výročiu úmrtia.
Dobrodružstvá včielky Maji.
Zážitkové čítanie - vžitie sa do
pocitov včielky uviaznutej
v pavučine.
Stromy a sekera.
Interaktívne čítanie zamerané na
dôležitosť stromov v našom živote.
Rozprávky z palety.
Zážitkové čítanie - dôležitosť farieb
v živote.
V kuchyni kremnického baníka.
Uvedenie knihy do života spojené s
ochutnávkou jedál pripravených
podľa receptov z knihy.
V kuchyni kremnického baníka.
Beseda s autorkou knihy Danielou
Bednářovou.
Alkohol a závislosť.
Prednáška.
Noc s Andersenom.
Rozprávková noc v knižnici, spojená
s rôznymi činnosťami.
Dospievanie a antikoncepcia.
Prednáška.
Andrej Sládkovič – básnik,

publicista a prekladateľ.
Prierez tvorbou a prezentácia kníh.
140. výročiu úmrtia.
Pavol Križko – pedagóg a archivár.

7.5.2012

DD a DSS

16

7.5.2012

KJK

10

11.5.2012

KJK

17

14.5.2012

KJK

6

15.5.2012

KJK

7

16.5.2012

KJK

20

18.5.2012

KJK

7

22.5.2012

KJK

22

31.5.2012

KJK

16

Literárne pásmo zamerané na jeho
archivársku činnosť v Kremnici. K
171.výročiu narodenia.
Čuvi, čierny ňufáčik.
interaktívne čítanie - nie je dôležité
ako vyzeráme, ale akí sme.
Nie je dom ako dom.
Interaktívne čítanie o tom, prečo je
dôležité chodiť do školy.
„Slovensko Dobšinskému“Slovenské rozprávky.
Celoslovenský projekt. Zážitkové
čítanie - hľadanie archaizmov v texte
a ich nahrádzanie súčasnými slovami.
S dievčiskom sa nehráme.
Zážitkové čítanie zamerané na
vzťahy medzi súrodencami.
Zverinec na siedmom poschodí.
Zážitkové čítanie - je „X“ dôvodov,
prečo nechovať zvieratká v byte.
Mestečko peračník.
Interaktívne čítanie o vzťahu k
vlastným veciam.
Slovenské rozprávky.
Zážitkové čítanie - hľadanie
archaizmov v texte.
Mária Petrová a A(utorský) klub
Banská Štiavnica – Naďa KvakováŠtelclová, Eleonóra Bujnová, Zdenka
Koreňová.
Stretnutie so súčasnými regionálnymi
autormi.

20,12€

20,12€

Ivan Mistrík - „Človek odinakiaľ“.

7.6.2012

DD a DSS

15

8.6.2012

KJK

12

15.6.2012

KJK

14

19.6.2012

KJK

15

Gustáv Kazimír Zechenter –
Laskomerský, spisovateľ a lekár.
Prierez jeho 40-ročným pôsobením
v Kremnici a hlasné čítanie z knihy
Lietavice. K 188. výročiu narodenia.

4.7.2012

DD a DSS

14

Čo dom dal.

12.7.2012

KJK

7

19.7.2012

KJK

11

26.7.2012

KJK

14

26.7.2012

KJK

6

2.8.2012

KJK

11

Hlasné čítanie z rovnomennej knihy
Richarda Pupalu o živote legendy
slovenského divadla a filmu. K 30.
výročiu úmrtia.
O krtkovi, ktorý chcel vedieť, kto
sa mu vykakal na hlavu.
Prezentácia knihy - hlasné čítanie
spojené s hrou.
Stromy – súčasť nášho života.
Interaktívne čítanie zamerané na
dôležitosť stromov v našom živote.
O pyšnej nočnej košieľke.
Zážitkové čítanie - nie je dôležité,
ako človek vyzerá, ale aký je.

0.68€

0.68€

5.40€

5.40€

Tvorivá dielňa - otláčanie rôznych
predmetov na papier.
Ryby, rybky, rybičky.
Tvorivá dielňa - výroba 3D rybičiek
z papiera.
Ľahké ako pierko.
Tvorivá dielňa - výroba náhrdelníkov
zo slamky a farebného papiera.
Evita press a jej edícia „Svetovky“.
Hlasné čítanie úryvkov z knihy Avis
Cardella: Život v mínuse.
Moje kvietky nezvädnú.
Tvorivá dielňa - výroba papierových
kvietkov na špajli.

Aha akú brošňu mám.

9.8.2012

KJK

14

14.8.2012

DD a DSS

14

16.8.2012

KJK

13

23.8.2012

KJK

14

30.8.2012

KJK

11

11.9.2012

DD a DSS

13

11.9.2012

KJK

20

26.9.2012

KJK

18

9.10.2012

DD a DSS

14

2.60€

2.60€

2.40€

2.40€

4.63€

4.63€

Tvorivá dielňa - výroba brošní.
Martin Rázus – básnik, prozaik
a publicista.
Prierez jeho tvorbou, prezentácia
kníh a hlasné čítanie z románu
Maroško študuje. K 70.výročiu
úmrtia.
Voskovky a temperky.
Tvorivá dielňa - tvorba obrazov
maľovanou technikou s temperovými
a voskovými farbami.
3D obrázky.
Tvorivá dielňa - obkresľovanie dlaní
a vytváranie 3D efektu.
Kuchyňa na papieri.
Tvorivá dielňa - naliepanie surovín z
kuchyne a vytváranie obrazov.
Ján Nálepka – slovenský
partizánsky veliteľ.
Beseda k 100. výročiu narodenia.
Aj kone sa hrajú.
Prezentácia knihy a hlasné čítanie
úryvkov.
Ako si mačky kúpili televízor.
Zážitkové čítanie o tom, čo treba
robiť, aby nuda nenudila.
Október - mesiac úcty k starším.
Beseda. Seniori si zaspomínali na
mladosť, na to, čo v živote prežili
a čo všetko ich ešte čaká.
Pripomenuli si, že rok 2012 je
Európskym rokom aktívneho
starnutia a solidarity medzi
generáciami.

Božena Slančíková Timrava slovenská spisovateľka.

16.10.2012

DD a DSS

14

16.10.2012

KJK

20

18.10.2012

KJK

16

18.10.2012

SŠ pre MSP

35

18.10.2012

SŠ pre MSP

17

19.10.2012

KJK

16

23.10.2012

KJK

10

26.10.2012

KJK

18

26.10.2012

KJK

18

7.11.2012

DD a DSS

15

Literárne pásmo s hlasným čítaním
úryvkov z kníh. K 145.výročiu
narodenia.
Zmätené dvojičky zo slepej uličky.
Čítanie s porozumením - výhody a
nevýhody života dvojičiek.
Byť vnúčaťom je úžasné.
Tvorivá dielňa - výroba darčekov pre
starých rodičov.
Správna výživa, súčasť zdravého
života.
Prednáška.
Hygiena dievčat.
Prednáška.
Ako zvieratká upratovali.
Zážitkové čítanie zamerané na
ochranu prírody a pomoc zvieratkám.
Sladkosti, samé sladkosti.
Zážitkové čítanie zamerané na
správnu životosprávu.
Aby nuda nenudila.
Interaktívne čítanie zamerané na
činnosti, ktoré nenudia.
Nelli Veselá a jej kniha
„Generálove deti“.
Prezentácia knihy a beseda
s autorkou, ktorá opisuje hrôzy
koncentračných táborov z pohľadu
malého dievčaťa.
Alexander Dubček – politik
a štátnik 20. storočia.
Beseda k 85.výročiu narodenia a 20.
výročiu úmrtia.

9,41€

9,41€

Zatúlaný sandálik.

7.11.2012

KJK

16

19.11.2012

KJK

17

22.11.2012

SŠ pre MSP

9

22.11.2012

KJK

24

27.11.2012

KJK

11

10.12.2012

KJK

26

10.12.2012

KJK

20

11.12.2012

DD a DSS

10

11.12.2012

KJK

20

Nástrahy a hrozby AIDS.
Prednáška.

13.12.2012

KJK

30

Spolu:

69

X

1156

Zážitkové čítanie zamerané na pomoc
druhým.
Rozprávky do tmy.
Prezentácia knihy s kresbami
nevidiacich a slabozrakých detí
z Levoče. Prváci zo ZŠ si vyskúšali
hry so zaviazanými očami.
Pohlavné choroby a ich prevencia.
Prednáška.
J. P. Belianskych: Cez Kozie
chrbty.

9,70€

9,70€

9,90€

9,90€

Prezentácia knihy doc. Ing. Jána
Poliaka, PhD., vysokoškolského
pedagóga, ktorú napísal pod
pseudonymom.
V predvianočnej nálade.
Tvorivá dielňa - výroba vianočných
lampášikov.
Rozprávky o Katke.
Zážitkové čítanie o lokomotíve
Katke, ktorá sa pokazila.
Predvianočné tvorenie.
Tvorivá dielňa - výroba vianočných
ozdôb z obalov na kahančeky.
Michal Matunák – historik, archivár
v Kremnici a zberateľ ľudových
a historických piesní.
Beseda k 80. výročiu smrti.
Predvianočné stretnutie s Helenou
Ihradskou.
Tvorivá dielňa – kreatívna práca so
slamou.

297,08€

97,08€

b) cyklické podujatia
POČET
OPAKOVA
NÍ

MIESTO

POČET
NÁVŠ
TEVNÍ
KOV

Knihovnícko-informatická výchova spojená
s exkurziou do knižnice pre návštevníkov do 15
rokov - oddelenie pre deti.

10

KJK

156

Knihovnícko-informatická výchova spojená
s prezentáciou knižnice pre návštevníkov oddelenie pre dospelých.

5

KJK

53

Aj tak budem knihovníkom.

4

KJK

14

7

KJK

34

6

KJK

131

2

KJK

34

3

KJK

44

2

KJK

34

2

KJK

27

3

KJK

28

2

KJK

46

NÁZOV

CELKOVÉ
NÁKLADY
NA
PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM KI

9,96€

9,96€

Výchovno-vzdelávacie pásmo. Ôsmaci si
vyskúšali prácu v knižnici.
Klikni na to...
Počítačový cyklus pre seniorov.
Envirofilm 2012 - Zelený svet.
Premietanie ekofilmov a ukážka práce sokoliarov
s ich operencami.
Naša mama je bosorka.
Zážitkové čítanie - rozhovor na tému výčitky
svedomia a kedy sa voči druhým nesprávame
pekne.
Ako Maťkovi a Kubkovi udrel do koliby hrom.
Zážitkové čítanie - počasie a život na salaši.
Láskavé rozprávky.
Zážitkové čítanie zamerané na pojem láska – aké
formy lásky poznáme.
Futbal s papučou.
Prezentácia knihy a zážitkové čítanie zamerané na
vzťah k svojim vlastným veciam.
Ezopove bájky.
Zážitkové čítanie - potreba stromov v našom
živote.
Tri múdre kozliatka.
Interaktívne čítanie, spojené s rôznymi úlohami
pre deti, zamerané na pozornosť a šikovnosť.

Svet, v ktorom žijeme.

2

KJK

20

2

KJK

26

2

KJK

31

2

KJK

57

5

KJK

74

2

KJK

22

2

KJK

44

2

KJK

22

2

KJK

25

3

KJK

44

3.15€

3.15€

5

KJK

54

11.50€

11.50€

Zážitkové čítanie zamerané na okolité krajiny a
prácu s encyklopédiami.
Malá bosorka.
Interaktívne čítanie zamerané na predstavenie
knihy.
Dokonalá Klára.
Zážitkové čítanie zamerané na uvedomenie si
toho, že nikto nie je dokonalý.
Maja v pavúčom zajatí.
Zážitkové čítanie - rozprávanie o pocitoch pri
preliezaní „pavučiny“.
Črepy prinášajú šťastie.
Interaktívne čítanie - skladanie útvarov z
tangramov podľa postáv v príbehu.
„Les ukrytý v knihe“.
Interaktívne čítanie zamerané na dôležitosť
stromov v našom živote.
Skladací dáždnik a dáždnikový skladateľ.
Interaktívne čítanie - vysvetlenie pojmov
životopisec, hudobný kritik, symfónia a
komponovanie hudby.
Tá prezývka ma štve.
Zážitkové čítanie zamerané na empatiu - spojené
s hrou.
Ako sa Astík s Obíkom našli.
Zážitkové čítanie zamerané na starostlivosť
o zvieratká.
Vianočné kahančeky.
Tvorivá dielňa - výroba vianočných kahančekov
z papiera.
Vianočné ozdôbky.
Tvorivá dielňa - výroba vianočných ozdôb
z papiera.

Podivuhodné príbehy siedmich morí.

3

KJK

33

78

X

1053

Interaktívne čítanie - orientovanie sa v slovníkoch
slovenských spisovateľov.
Spolu:

24,61€

24,61€

VI.VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých
hlavným organizátorom je iný subjekt
a) jednorazové podujatia
NÁZOV

TERMÍN

MIESTO

Spolu:

X

X

POČET
NÁVŠTEV
NÍKOV

CELKOVÉ
NÁKLADY
NA
PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM KI

POČET
NÁVŠTEV
NÍKOV

CELKOVÉ
NÁKLADY
NA
PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM KI

Neuskutočnili sme.

b) cyklické podujatia
NÁZOV

POČET
OPAKO
VANÍ

Spolu:

X

MIESTO

Neuskutočnili sme.

X

VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ
smerom k metodicky usmerňovaným verejným knižniciam regiónu / okresy Banská
Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom/
A ) jednorazové podujatia
NÁZOV

Obvodové porady pre verejné
knižnice metodicky riadeného
regiónu
Obvodové porady pre verejné
knižnice metodicky riadeného
regiónu
Obvodové porady pre verejné
knižnice metodicky riadeného
regiónu

SPOLU

TERMÍN

MIESTO

účastníkov

CELK.
NÁKLADY NA
PODUJATIE

Z TOHO NÁKLADY
CELKOM KI

POČET

18.6.

Banská
Štiavnica

4

10,18

10,18

19.6

Žarnovica

6

7,75

7,75

20.6.

Žiar nad
Hronom

6

4,32

4,32

22,25

22,25

X

X

B ) cyklické podujatia
NÁZOV

POĆET
OPAKOVANÍ

Metodické návštevy
Konzultácie osobné a
telefonické

43

SPOLU

X






62

MIESTO

ZC,ZH,BS
KJK,
ZC,ZH,BS

X

POČET účastníkov

CELKOVÉ NÁKLADY
NA PODUJATIE

Z TOHO NÁKLADY
CELKOM KI

120

157

157

124

50

50

244

207

207

knižnica podpísala dohody o ústrednom doplňovaní knižničných fondov so 14
obecnými úradmi metodicky riadeného regiónu ( okresy Žiar nad Hornom, Banská
Štiavnica, Žarnovica). Finančná čiastka, ktorú obecné úrady v roku 2012 vyčlenili zo
svojich rozpočtov na tento účel pre obecné knižnice, činila 1 770,50 €
knižnica realizovala 43 metodických návštev obecných úradov a knižníc z toho 37
v obecných knižniciach, 6 v mestských knižniciach. Nižšie plnenie plánu bolo
spôsobené šetrením pohonných hmôt
metodické návštevy (43) a konzultácie (62) boli zamerané na vedenie knižničnej
evidencie, revízie KF v zmysle platného zákona, problémy v doplňovaní knižničných
fondov, vyraďovanie literatúry, prípravu a spracovanie projektov zameraných
prevažne na nákup knižničného fondu a informatizáciu knižníc, koncoročný
štatistický výkaz , ďalej na automatizáciu knižničných procesov, výber softvérov

vnútroknižničná metodika
sa realizovala v spolupráci s ostatnými odbornými oddeleniami knižnice. Bola zameraná na
pomoc pri riešení odborných problémov, pri prevádzkových problémoch v oblasti
automatizácie a využívaní systému a on-line katalógu Clavius a pri využívaní webového
katalógu Carmen
V sledovanom období boli spracované nasledovné materiály:
- Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára v Kremnici za rok 2011
- Plán činnosti Knižnice Jána Kollára v Kremnici na rok 2012
- Akčný plán na realizáciu Koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva
Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2012 v podmienkach činnosti
Knižnice Jána Kollára v Kremnici
- Ročný výkaz o knižnici za rok 2011 za metodicky riadený región - spracovanie
59 výkazov obecných knižníc, opravy a kontrola klasických výkazov a
elektronické spracovanie a prihlásenie do databázy MK SR
- doplnenie ročných aktualizovaných údajov o knižnici - pre CVTI za rok 2011
- Ročný štatistický výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2011 – pre SNK
Martin
- aktualizácia zoznamu periodík dochádzajúcich do knižnice pre rok 2012 /do
databázy Univerzitnej knižnice v Bratislave/
- plán Týždňa slovenských knižníc (26.3.-1.4.2012)
- analýza činnosti verejných knižníc regiónu za rok 2012 – tabuľka
- knižnica poskytovala ďalšie údaje podľa požiadaviek zriaďovateľa a vyšších
metodických pracovísk.

VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ
Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie bibliografie a informácií, oddelenie metodiky
a oddelenie literatúry pre deti, ktoré pokračovalo vo vydávaní časopisu pre deti /3 čísla/ pod
názvom Knižko. Svoju popularitu si zachoval. Nakoľko je o časopis veľký záujem a náklad
bol z finančných dôvodov nízky (2 čísla v náklade 30 ks, 3 číslo v náklade 15 ks),
3 exempláre boli používateľom neustále k dispozícii ako súčasť príručného fondu, určeného
na prezenčné požičiavanie v oddelení literatúry pre deti a v čitárni knižnice.
Ďalej bol vypracovaný 1 informačný materiál, ktorý podáva prehľad o regionálnej tlači,
archivovanej v knižnici.

Titul
Zodp.: PaedDr.Veronika Balážová,
riaditeľka
Retro pohľady do archívu
regionálnej tlače: pohľad prvý:
Žiara socializmu, Žiara,
My-Žiara,My-Noviny Žiarskej
kotliny. Zost.A.Madudová ,
len v elektronickej podobe
/on-line verzia/

Náklad
(počet ks)

Finančné náklady
celkom v €

Z toho vlastné
náklady

8 CD
pre potreby
povinného
výtlačku
a pre internú
potrebu

78,-

78,-

75
/periodikum/

185,-

185,-

100
Info leták

20,-

20,-

180

420,-

400,-

Náklad
(počet ks)

Finančné náklady
celkom v €

Z toho vlastné
náklady

ISBN 978-80-89556-07-6
EAN 9788089556076

Knižko. Zost. Radoslava Fillová.
Graf. úprava Ľ. Janečková.
Február 2012.24 s. Formát A 5
august/ 2012.Nestr. Formát A 5
December/2012.Nestr. Formát A 5
Kalendár významných osobností
regiónu /v roku 2012
spracovaných 141 osobností/.
Zost.A.Madudová, len
v elektronickej podobe/on-line
verzia/
Daniela Bednářová a kuchyňa
kremnického baníka. Zost. A.
Madudová.2012. Nestr.Formát A 6

Spolu

Vyhodnotenia a plány / nie sú
zahrnuté v počte edičných titulov
uvádzaných v Ročnom výkaze
o knižnici za rok 2012-KULT 10-01-

modul 5,r.6
Vyhodnotenie činnosti Knižnice
Jána Kollára v Kremnici za rok
2011.Sprac.Ľ.Janečková, Ing. Viera
Gorbunovová
Február-2012.17 s. text, prílohy
nestr..:Formát:A 4
Pre internú potrebu.
Plán činnosti Knižnice Jána Kollára
v Kremnici na rok 2012. Sprac.:
PaedDr. Veronika Balážová,
Ľ.Janečková
Február 2012. Nestr..Formát A 4
Akčný plán na realizáciu Koncepcie
rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva
Banskobystrického samosprávneho
kraja v podmienkach ćinnosti Knižnice
Jána Kollára v Kremnici na rok 2012
Sprac.: PaedDr. V. Balážová a Ľ.
Janečková
Február 2013. 8 s.
Vyhodnotenie Akčného plánu na
realizáciu Koncepcie rozvoja kultúry
a kultúrneho dedičstva
Banskobystrického samosprávneho
kraja za rok 2011 v podmienkach
činnosti Knižnice Jána Kollára v
Kremnici. Sprac.: PaedDr. V. Balážová
a Ľ. Janečková
Február 2013. 10 s.

Spolu

10

25,-

15,-

15,-

15,-

10

10,-

10,-

10

15

15

40

65

55

10

IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ INDIVIDUÁLNE ÚLOHY





Počas roka sa KJK zapojila do 4. ročníka detskej čitateľskej ankety ZLATÁ RYBKA –
DETSKÁ KNIHA ROKA 2012, pod záštitou Slovenskej národnej knižnice v Martine, v
spolupráci so Slovenskou sekciou IBBY, Občianskym združením Fanfáry a Občianskym
združením KnihoBrána.
Anketa Detská kniha roka je určená detským čitateľom, návštevníkom detských oddelení
verejných knižníc a končí /28.02.2013/.

KJK sa zapojila do benchmarkingu českých knižníc bezplatne. Cieľom
benchmarkingu je porovnanie niektorých výsledkov slovenských a českých knižníc v
mestách s porovnateľným počtom obyvateľov.
Výstup projektu:
� vytvoriť a testovať benchmarkingový systém pre hodnotenie činnosti knižníc
� pomôcť knižniciam analyzovať vlastné výkony, porovnať ich s inými knižnicami a
nájsť najlepšie spôsoby riešenia,
� efektívne využiť štatistické údaje.

X. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE KNIŹNÍC
Knižnica v rámci elektronizácie :
nedostatok finančných prostriedkov spôsobil, že knižnica nemohla obnoviť zastaraný
technický park, ale zakúpila len najnutnejšie vybavenie, bez ktorého bola ohrozená základná
činnosť organizácie. Išlo o:
Záložný zdroj
Monitor Samsung LCD 21,5
PC HP Compag DC 7700
OficeHome and Busines - softvér
 k 31.12. mala k dispozícii 23 PC, z toho 2 notebooky. 21 bolo pripojených na internet
a z toho 8 bolo prístupných používateľom
 pravidelne aktualizovala vlastnú webovú stránku vystavenú na internete, webdesign:
IRIS software, spravuje redakčný systém Flox. Ochranu dát knižnica zabezpečovala
cez antivírový program ESSET Smart Security. Návštevníci si mohli dokumenty
prezerať, zistiť aktuálny stav rezervácií a aktuálny stav svojho konta. Internetovú
stránku knižnice navštívilo 6 830 klientov.
 na úvodnej web stránke KJK je umiestnená aj anglická verzia histórie knižnice
a prekladač Google, ktorý umožňuje používateľom výber jazyka na čítanie stránky,
linky na stránku Banskobystrického samosprávneho kraja, priamo na Centrálny
register zmlúv, objednávok a faktúr BBSK, na celoslovenskú knihovnícku stránku
InfoLib, Slovenskú národnú knižnicu, Mesto Kremnicu, Slovenskú asociáciu knižníc.
Na ľavej strane je umiestnený aj link na celonárodný portál služby Spýtajte sa
knižnice. Táto služba je pomôckou pri výbere kníh, hľadaní informačných zdrojov,
vyhľadávaní v databázach ako i pri hľadaní odpovede na otázky používateľov
súvisiacu so službami knižnice.
 okrem on-line katalógu Clavius a Carmen, ktoré obsahujú vlastný knižný fond,
mohli používatelia využiť súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK, ktorý
umožňuje získať informácie z databáz 6 regionálnych knižníc Banskobystrického
kraja, čo rozšírilo možnosti knižnice k uspokojovaniu požiadaviek používateľov aj
v oblasti medziknižničnej výpožičnej služby- vstup do on-line katalógu knižnice
využilo 8 113 respondentov
 používatelia naďalej využívali osem internetových miest, ktoré knižnica sprístupnila
v roku 2007 v rámci národného projektu Internetizácia knižníc všetkým záujemcom
zdarma. Server k projektu bol spravovaný vzdialeným prístupom. Verejný internet
v roku 2012 navštívilo 5253 návštevníkov. Z toho deti – 2840, študenti - 819, dospelí1594.
 poskytovateľ internetovej prevádzky zostal nezmenený, len došlo k premenovaniu
z T-com na Telecom
 knižnica pravidelne vykonávala správu servera (zakúpený v r.2007) s operačným
sieťovým systémom Windows 2003 potrebného na prevádzku knižničnoinformačného systému Clavius
 výpožičné oddelenia knižnice pre deti ( od roku 2008 ) a dospelých ( od roku 2007)sú
zabezpečené elektronickým systémom ochrany knižničného fondu
 bezplatný prístup na internet využilo 2 253 používateľov, z toho 2 651 detí,1 337
študentov 1 495 dospelých . Z celkového počtu používateľov bolo 112 turistov, čo
predstavuje 2,05%.
 knižnica zabezpečovala zálohovanie, chod počítačov a lokálnej siete, údržbu
programového vybavenia

 vykonávala generovanie a tlač upomienok, prírastkového zoznamu, zoznamu úbytkov,
štatistiky, rezervácií tlačených výstupov pre každého používateľa so základnými
informáciami o stave jeho konta výpožičiek, zaplatení členského a adries, cez ktoré sa
používateľ môže spojiť s knižnicou písomne, telefonicky, prípadne e-mailom.
XI. GRANTY A DOTÁCIE
a) vypracované a predložené projekty (Dotačný systém MK SR vrátane KP a iné...)
NÁZOV PROJEKTU A ZAMERANIE

POŽADOVANÁ
VÝŠKA DOTÁCIE /
GRANTU V EUR

PRÍJEMCA ŽIADOSTI
PROJEKTU

2.1 Zlepšenie technických a technologických
podmienok pre používanie informačných
technológií v knižnici

3 980

DS MK SR

2.5 Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu
8.2 Kultúrne poukazy
Noc s Andersenom medzinárodné podujatie
Doplnenie knižného fondu
Spolu:

3 325
45
200
1 000
8 550

DS MK SR
DS MK SR
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
X

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

POŽADOVANÁ
VÝŠKA DOTÁCIE /
GRANTU V EUR

SCHVÁLENÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE /
GRANTU V
EUR

SPOLUFI
NANCOV
ANIE KI

SPOLUFIN
ANCOVAN
IE BBSK

POSKYTO
VATEĽ
DOTÁCIE /
GRANTU

DS MK
SR
DS MK
SR
Mesto
Kremnica
Mesto
Kremnica
X

2.5Doplnenie a aktualizácia
knižničného fondu
8.2 Kultúrne poukazy

3325

3325

175

175

45

45

0

0

Noc s Andersenom
medzinárodné podujatie
Doplnenie knižného fondu

200

200

60

0

1 000

200

50

0

13 120

3 770

Spolu:

XII. SPOLUPRÁCA
A ORGANIZÁCIAMI

S MIESTNOU

SAMOSPRÁVOU,

285

INÝMI

175

SUBJEKTMI

V súlade s poslaním, knižnica spolupracovala s miestnou samosprávou okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom.
Ďalej realizovala spoluprácu s Mestom Kremnica a ďalšími partnerskými organizáciami,
občianskymi združeniami a záujmovými skupinami na pôde mesta, ako sú :
G.A.G. -umelecká agentúra spol.s.r.o.,Banská Bystrica
materské školy( Kremnica, Ihráč, Nevoľné)

základné školy, základná umelecká škola a špeciálne základné školy( osobitná škola pre
žiakov so sluchovým postihom) z Kremnice, Žiaru nad Hronom a Turčianskych Teplíc,,
Základná škola pri Zdravotníckom zariadení Kremnica, Detská ozdravovňa „Slniečko“
stredné školy ( Gymnázium a Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici, Súkromné
gymnázium J.Z.Mallu, Stredná odborná škola pre mládež so sluchovým postihom , ktorá
zahŕňa gymnázium, SOU s maturitou a strednú priemyselnú školu odevnú)
Školské kluby pri základných školách
Súkromná spojená škola v Kremnici ( materská škola, základná škola )
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Kremnici
Klub dôchodcov v Kremnici
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom
NBS -Múzeum mincí a medailí v Kremnici
Miestny odbor Matice slovenskej
Spoluprácu a kontakty s nimi sme využívali najmä pri realizácii činností zameraných na :
 vzdelávanie občanov
 profesijnú orientáciu žiakov ZŠ
 rozvíjanie umeleckých aktivít
 približovanie historických tradícií regiónu
 formovanie estetického cítenia občanov
 zmysluplné relaxovanie
 poznávanie za hranicami SR
s cieľom získavania ďalších používateľov, ovplyvnenia počtu výpožičiek a poskytovania
informácií a skvalitňovania všetkých poskytovaných služieb.
V Kremnici, dňa 12.2.2013
Spracovali: Ľudmila Janečková ( odborná časť)
Ing.Petronela Pajerská ( ekonomická časť)
Zodp.
: PaedDr.Veronika Balážová (správnosť obsahu a jazyková korektúra)

PaedDr. Veronika Balážová
riaditeľka

Príloha č.1
Plnenie plánovaných číselných ukazovateľov za rok 2012
( tabuľkový prehľad)

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
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)
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
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

Skutočnosť
za rok 2011
62 544
23 543
20 827
2 685
11 418
4 071
40
840
668
172
1 006
11,50
30,79
2,70
1,09
62 544
5 968
2 633
3 335
169 107
133 863
35 244
30 070
56 386
8 082
25 082
938
48 549
52
96
31,12
800
650
20
921
18 975
2 031
607
37 263
37,37
5 434
143
58
11
47
56
0
5

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.
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.
2
m
2
m
rešerš
záznam
informácie
osoba
osoba
osoba
%
osoba
podujatie
návšteva
návšteva
návšteva
konzultácie
podujatie
titul

Plán
na rok
2012
62 350
23 550
21 000
2 700
11 050
4 050
36
838
668
170
1 000
11,48
31,02
2,09
0,92
62 350
5 325
1 000
4 325
130 000
99 000
31 000
25 000
35 200
9 000
21 000
800
39 000
50
100
23,93
800
650
15
1 000
13 000
2 010
550
30 000
36,98
5 434
120
56
9
47
50
3
5

Skutočnosť
2012

Plnenie v %

61795
23592
21126
2673
10333
4071
40
754
591
163
1503
11,39
30,44
2,80
0,85
61795
4570,19
1045,19
3525
172781
132294
40487
26940
55633
9239
25606
1039
54324
56
136
31,85
800
650
25
1081
14288
2030
644
36175
37,42
5425
147
43
6
37
62
3
4

99,11%
100,18%
100,60%
99,00%
93,52%
100,52%
111,12%
89,98%
88,48%
95,89%
150,30%
99,22%
98,13%
133,98%
92,40%
99,11%
85,83%
104,52%
81,51%
132,91%
133,63%
130,61%
107,76%
158,05%
102,66%
121,94%
129,88%
139,30%
112,00%
136,00%
133,10%
100,00%
100,00%
166,67%
108,10%
109,91%
101,00%
117,09%
120,59%
101,19%
99,84%
122,50%
76,79%
66,67%
78,73%
124,00%
100,00%
80,00%

