KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA
KREMNICA
I.HLAVNÉ ÚLOHY
1. Ciele
a) vyhodnotenie cieľa
Knižnica Jána Kollára /ďalej len KJK/ naďalej 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 2013, 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 vychádzala z Plánu činnosti a akčného plánu

organizácie na rok 2013 , Metodického pokynu MK SR č.MK-1669/2010-10/7472 z 1. júna
2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice, zo záverov a opatrení SWOT analýzy.
KJK realizovala vzdelávacie a aktivizačné programy s cieľom ďalšej propagácie knižnice, ako aj
získavania používateľov a návštevníkov.
KJK rozvíjala svoje služby tak , aby sa stali flexibilné, aby bola tou, ktorá je pomocníkom pri
uchovávaní kultúry, histórie a tradícií miestnej komunity.
Obrovský príval informácií, ktoré ponúka internet, má rôznu úroveň, a práve tu zohráva úlohu KJK
a jej pracovníci, aby usmernili návštevníkov, ako správne využívať informačné zdroje tak, aby sa stali
nástrojom na uspokojovanie ich požiadaviek. Návštevníci mali možnosť využiť 8 miest bezplatného
verejného internetu v rámci projektu „ Informatizácia knižníc“. Projekt skončil v 31.12.2013 a zmluva
na bezplatný servis pre organizáciu cez firmu Tempest, a.s. bola na základe krátkodobej zmluvy
medzi SNK a uvedenou firmou poskytovaná od marca až do 31.12.2013.
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.
KJK na základe prebiehajúcich zmien v spoločnosti a požiadaviek používateľov a návštevníkov,
postupne mení svoje úlohy, aj keď tradičné textové dokumenty sú stále žiadané.

V rámci metodickej pôsobnosti plnila a plní funkciu poradenskú a koordinačnú pre 57
mestských a obecných knižníc regiónu , konkrétne okresov Banská Štiavnica, Žarnovica,
Žiar nad Hronom a zároveň bola aj mestskou knižnicou pre mesto Kremnica a spádovú
oblasť. 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.
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b) Konkrétne ciele
medzi priority v roku 2013 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 2013
Skutočnosť 2013
Plnenie v %
Počet získaných
knižničných
jednotiek za rok

838

711

84,84

Počet výpožičiek
za rok

130 000

160 382

123,37

2010

1763

87,71

30 000

39 129

130,43

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 3425,- €
DS MK SR – 3 projekty /úspešné 2/, Mesto Kremnica 2 projekty so 100% úspešnosťou
1. DS MK SR - finančná dotácia spolu 3015,- €
2. v rámci kofinancovania zriaďovateľ podporil projekt DS MK SR v sume 225,-€
3. z dotácií Mesta Kremnica 410,-€ na nákup knižného fondu a medzinárodné celonočné
podujatie Noc s Andersenom
 nad rámec rozpočtu zriaďovateľ poskytol účelovú dotáciu na nákup kníh
v sume 475,-€
 z vlastných zdrojov organizácie na nákup knižného fondu 142,13 €
 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
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Týždeň slovenských knižníc - 14. ročník (18.3.-24.3. 2013)
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 počet registrovaných
používateľov a návštevníkov knižnice.
V rámci TSK uskutočnila zaujímavé podujatia:
 Anna Dubovcová a jej verše. Stretnutie a beseda s poetkou z Turca
Rodáčka z Limbachu, toho času pôsobí v Turčianskych Tepliciach. Už ako
študentka hrala divadlá, tancovala a recitovala. Vymýšľala rozprávky a verše.
Stretnutie s pani Annou a jej tvorbou bolo nesmierne obohacujúce, zanechalo
nezabudnuteľný umelecký zážitok aj tým, že mala na sebe odev, aký nosila
Terézia Vansová
 pozvanie prijala slovenská autorka, dizajnérka a cestovateľka Martina
Monošová, rodáčku z Trenčína, ktorá v súčasnosti žije v Pezinku. Martina
Monošová predstavila svoju najnovšiu knihu Sladké sny. Stretnutie spestrila
svojimi zážitkami z ciest
 Pripravujeme sa na Veľkú noc. Tvorivé dielne pre verejnosť zamerané na
netradičnú výrobu kraslíc s MVDr. Mariánom Jauschom z Novej Bane. Jeho
výrobky putovali aj na britský kráľovský dvor.
Ďalšie aktivity:
 medzinárodné celonočné podujatie Noc s Andersenom – 8.ročník, naplnené
bohatým programom, ktoré si u detí získalo mimoriadnu obľubu.
Knižnica sa zapojila do „ Noci s Andersenom“ len 6x. Program bol pripravený
v priestoroch knižnice od večera až do skorých ranných hodín. Súčasťou bola
prechádzka nočným mestom, tvorivé dielne, hlasné a zážitkové čítania, súťaže,
kvízy a ďalšie.
 Envirofilm 2013 - 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
 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 tretia séria stretnutí pod názvom Klikni na to...
s cieľom v praxi spoznať počítač a surfovať po internete
 Deti mali možnosť poznať naživo slovenskú spisovateľku Andrejku
Gregušovú, ktorá sa venuje tvorbe pre deti. Je lektorkou slovenského jazyka pre
cudzincov a popri svojom zamestnaní píše
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 Štefan Wolf-Slameníkov – regionálny spisovateľ, kamenár, kreslič, rytec písma,
sedliak a kožušník z novobanských Štálov. Venuje sa písaniu príbehov zo života,
divadelných hier i literatúre faktu. Role moderátora a „spovedníka“ sa ujal
slovenský spisovateľ, scenárista a autor literatúry pre deti a mládež Peter Glocko
 Úspech sa vždy začína odvahou - Autorský klub v Banskej Štiavnici tvorí
skupinka nadšencov, amatérskych literátov, výtvarníkov a hudobníkov. Cestu
k našim návštevníkom si našli Eva Kolembusová, Mária Petrová a Odo
Kolembus. Eva Kolembusová sa zaujíma hlavne o poéziu, kde môže vyjadrovať
svoje pocity. V tvorbe sa snaží vzdať hold prírode, ktorá v nej vyvoláva pocity
harmónie. Odo Kolembus, milovník hôr a prírody, písal básne a reportáže už
počas štúdia. Mária Petrová sa venuje poézii, próze, satire, tiež žartovnej tvorbe,
či esejam. Častou témou jej tvorby sú spomienky na detstvo a najbližších, južné
Slovensko a rodný kraj. Hostia nám predstavili svoju tvorbu, prečítali a predniesli
úryvky z nej, a tým navodili nezabudnuteľnú atmosféru plnú radosti, šťastia, ale
tiež dojatia
 Kráľ čitateľov, kráľ pisateľov - Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská
knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene usporiadali krajský festival záujmových a
prezentačných aktivít s korunováciou Kráľa pisateľov a Kráľa čitateľov Cyrilometodiádu, pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na
naše územie. Spomedzi korunovaných detí z jednotlivých regionálnych knižníc
sa usmialo šťastie na našu kráľovnú čitateľov Patríciu Weissovú, ktorá sa stala
kráľovnou čitateľov Banskobystrického kraja pre rok 2013
 mimoriadnemu záujmu sa tešili prázdninové podujatia KK -Kreatívna knižnica,
v podobe súťaží a tvorivých dielní a Rozprávkové utorky -hlasné čítanie
príbehu na pokračovanie
 ďalšou aktivitou, ktorá plne zaujala pozornosť návštevníkov, bolo stretnutie
s historikom Mgr. Danielom Haas Kianičkom, PhD. pod názvom
Zaujímavosti starobylej Kremnice
 do knižnice prijali pozvanie Lena Riečanska a Nata Sabová. Venujú sa písaniu
ľúbostných románov. Navodili príjemnú atmosféru, plnú zaujímavých debát o ich
knihách a prezradili čosi i zo svojho súkromia
 seniori sú veľmi vďačnými divákmi a poslucháčmi. Nie vždy sa nám darí pre túto
skupinu realizovať podujatia v knižnici, stretávame sa s nimi v domove
dôchodcov a domove sociálnych služieb, teda v ich „domácom prostredí“.
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
 doplnkom aktivít bolo 18 realizovaných násteniek a výstaviek, ktoré informovali
o službách knižnice, pripravovaných podujatiach, výročiach významných
osobností a udalostí, predovšetkým so zameraním na región
 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.
Celkom bolo realizovaných 169 podujatí ,z toho pre deti 128 podujatí. Podujatia navštívilo 2 688
návštevníkov, z toho 2180 detí.
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2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie
a) riadenie organizácie zo strany riaditeľa
 celoknižničné a operatívne porady (9) 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
 plnenie úloh vyplývajúcich zo Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zo
dňa 1.7.2013
 Zmluvy podpísané v roku 2013:
Zmluva o poskytovaní servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike
s poskytovateľom Infosystémy, spol.s.r.o.- Správa informačných systémov – dodávateľ
Jozef Donoval
Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Kremnica č. EO 4/2013 a č. EO 11/2013
Zmluva o podmienkach použitia a vyúčtovania dotácie z Dotačného systému Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky na projekt číslo MK-5917/2013/2.5 a MK-BC/2013/8.2
Darovacia zmluva č.01/2013 – Ing.Vladimír Maňka – projekt“Jedna kniha ročne“
a č.2/2013 – Marta Moravčíková – projekt „Jedna kniha ročne“
Licenčná zmluva – Jazykový ústav ĽŠ SAV - Retropohľady
Zmluva o nájme nebytových priestorov – prenajímateľ Daniela Bednářovágaráž pre služobné osobné motorové vozidlo
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Dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica na vykonanie
aktivačnej činnosti - dobrovoľnícka služba - 2x
 knižnica vykonala riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov za bežný rok
v stanovených termínoch
 riaditeľka organizácie vydala:
6 príkazov
b) organizačná štruktúra
Dodatok č. l k Organizačnému poriadku Knižnice Jána Kollára v súvislosti so zmenou
názvu organizácie, v ktorom sa vypúšťajú slová v Kremnici
c/ vnútorné smernice zmenené, upravené, vydané v priebehu roka nové

d/ knižnica bola kolektívnym členom odborných združení:
 Spolok slovenských knihovníkov
 Slovenská asociácia knižníc
e/ Knižničné služby:
verejnosti prístupné 38 hodín týždenne.
3. Personálne zabezpečenie
Priemerný evidenčný počet
(prepočítaný)
12,58

Priemerná mzda v EUR
525,03

Priemerná veková hranica
47

Týždenný pracovný čas zamestnancov bol 37 a 1//2 hod.
Dovolenka: 12 pracovníkov 6 týždňov
1 pracovník
5 týždňov
a) Úsek ekonomických a technicko-hospodárskych činností
o

počet zamestnancov k 31.12.2013
 fyzické osoby
2
 prepočítaný stav
1,8

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
Knižnica uzatvorila 2 zmluvy o aktivačnej dobrovoľníckej činnosti.
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c) úseky odborných činností
 útvar riaditeľa
 útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov
 útvar knižnično-informačných služieb
o

počet zamestnancov k 31.12.2013
 Prepočítaný stav
 fyzické osoby

10,78
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

V priebehu roka prišiel 1 zamestnanec : Ing.Milota Torňošová 27.8.2013
odišiel 1 zamestnanec: PaedDr. Veronika Balážová od 1.11.2013
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

21

Z toho:
ekonomické
ostatné

4
17

e) zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
 pracovníci sa zúčastňovali jednodňových a niekoľkodenných školení
a seminárov, organizovaných vyššími metodickými pracoviskami
a zriaďovateľom, orientovaných na zvyšovanie odborných znalostí
 v súvislosti so Zákonom č.122/2013 Z.z.- o ochrane osobných údajov
absolvovala poverená pracovníčka vo Zvolene odborný seminár
k uvedenému zákonu. Získala Potvrdenie o absolvovaní školenia 18.10.2013
4.Technické zabezpečenie úloh
a) stavebno-technický stav budov:
-

KJK sídli od roku 1985 v budove v centre mesta, ktorá je majetkom Mesta Kremnica.
Je bezplatným nájomcom
v priestoroch knižnice sa neuskutočnili zo strany organizácie žiadne opravy
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b) technické vybavenie organizácie
A/ knižnica zakúpila :
technické vybavenie
 Záložný zdroj
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. 2013 spracovala a zaslala do SNK inventarizačný záznam z fyzickej
inventarizácie výpožičky
B/ údržba a opravy
 priebežná údržba kopírovacieho stroja
 pravidelná údržba hasiacich prístrojov
 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
 verejná previerka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 3x kontrola objektu organizácie v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii
 2x sa realizovalo školenie CO všetkých pracovníkov:
 13.6. prednáška vo vlastnej réžii – Medzinárodné humanitárne právo,
humanitárna pomoc SR, všeobecné zásady pri povodniach
 19.9. „Príprava na poskytovanie prvej pomoci“- prednáška spojená
s praktickými ukážkami – lektorka SČK Erika Gromová
 1x školenie BOZP o ustanovených pracovných podmienkach
 3x vykonanie kontroly na alkohol a iné omamné prostriedky- s negatívnym výstupom
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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 2013
(apríl, december)
 Kontrola dodržiavania internej smernice o vedení pokladnice
(júl)
 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)
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dodržiavania zásad komunikácie BBSK č. 010/2010/SBBSK
(október)
 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
Na základe poverení č. 14/26/11/2013 a č.15/39/12/2013 zo dňa 11.4.2013 vykonali
zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra BBSK dňa 17.4.2013 následné finančné kontroly
splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými
kontrolami č.26/2011 a č.39/2012 a odstránenia príčin ich vzniku v Knižnici Jána Kollára,
Kremnica. Kontrolou nebolo zistené nedodržanie všeobecne záväzných právnych a interných
predpisov
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
Iné kontroly
V súlade s poverením vedúcej oddelenia riadenia archívov a registratúr MV SR č. SVS-OARI2013/032071-001 zo dňa 7. novembra 2013 vykonal v Knižnici Jána Kollára, Kremnica MV SR
Štátny archív v Banskej Bystrici pobočka Kremnica 21.11.2013 štátny odborný dozor za obdobie
rokov 2008-2013 v súvislosti s účinnosťou zákona č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vykonanou kontrolou nebolo v organizácii zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov ani interných aktov riadenia vydaných na ich základe.

II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU
Knižničný fond predstavoval 59 203 knižničných jednotiek- knihy,
periodiká, hudobniny, mapy, CD, DVD nosiče. V sledovanom období bol
doplnený celkom o 711 zväzkov, z toho kúpou 510 zv., darom 181 zv.,
náhradou za stratený dokument 21 zv., čo je oproti plánu menej o 15,76%.
Kúpa :
UKAZOVATEĹ
príspevok z Dotačného systému MK SR
príspevok BBSK
príspevok mesta
vlastné zdroje
iné

V EUR
3 000
700
200
142,13

POCET KN.J.
429
33
29
19

Spolu

4 042,13

510

10

V zmysle Plánu činnosti knižnice na rok 2013, Príkazu riaditeľky č.1/2013, Zákona
o knižniciach č.183/2000 Z.z., Metodického pokynu k Vyhláške MK SR č.421/2003 Z.z. z 9.
októbra 2003 a Internej smernice, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej
evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach vykonala organizácia
fyzickú revíziu knižničného fondu Knižnice Jána Kollára, Kremnica. Nasledujúca
revízia
Úbytky v roku 2013 predstavovali 2 592 zväzkov – vyradenie sa uskutočnilo z dôvodu
zastarania obsahu, opotrebovania a straty ( straty boli nahrádzané v zmysle platného
knižničného poriadku ), z toho 517 predstavovali straty zistené revíziou knižničného fondu.
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, Báječná žena, 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 poklesu výpožičiek, v percentuálnom
vyjadrení ide o pokles oproti skutočnosti z roku 2012 o 7,18%
z toho :
- absenčné
80,79%
- prezenčné
19,21%
Celkový počet výpožičiek 160 382.
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Tematické zloženie :
 odborná literatúra pre dospelých
 krásna literatúra pre dospelých
 literatúra pre deti
 špeciálne dokumenty
Z celkového počtu výpožičiek periodiká

40,38%
33,18%
25,91%
0,52%

32,64%
Najnižšie percento 0,52 naďalej tvorili výpožičky špeciálnych dokumentov, vzhľadom na ich
vysokú cenu.
V rámci medziknižničnej výpožičnej služby KJK evidovala a vybavila 36 požiadaviek iným
knižniciam. Používatelia KJK mali 51 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 2 661.
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 2013 knižnica evidovala 1763 aktívnych používateľov, čo je oproti skutočnosti roku
2012 úbytok o 267, t.j.13,16%. Dospelí používatelia 1167, pokles sme zaznamenali
u dospelých používateľov o 219, teda o 15,81% a u používateľov z radov detí došlo
k poklesu oproti skutočnosti roku 2012 o 48 detí, t.j. 7,46%, a to aj napriek dobrej
spolupráce s inštitúciami a organizáciami v meste a spádovej oblasti v rámci kultúrnospoločenských podujatí a individuálnemu prístupu. Schodok vznikol aj napriek tomu, že
knižnica usporiadala celý rad aktivít pre všetky vekové kategórie, a to svojpomocne a pokiaľ
obmedzené finančné prostriedky dovoľovali prizývala profesionálnych tvorcov knihy, ako
spisovatelia, ilustrátori a ďalší. Negatívny vplyv na plnenie tohto ukazovateľa má aj pokles
detskej populácie v meste a fakt, že sa výrazne nezvyšuje počet obyvateľov mesta. Hlavným
dôvodom sú malé pracovné príležitosti v blízkom okolí. KJK navštívilo počas roka 36 441
návštevníkov za účelom knižnično-informačných služieb. Z toho navštívilo knižnicu 2 688
návštevníkov v rámci kultúrno-spoločenských aktivít.
Na úhradu členského formou kultúrnych poukazov bolo použitých celkom 15 ks
v sume 15,- €.
IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
.
K 31.12.2013 knižnica spracovala a vydala:

Osobnosti regiónu
Kalendár významných osobností regiónu /v roku 2013 spracovaných
186 osobností/ bol aktualizovaný mesačne a uverejňovaný na:
 web stránke knižnice v plnom znení /186 záznamov/
 výber so zameraním na Kremnicu a spádovú oblasť bol uverejňovaný v Kremnických
novinách /136 záznamov/
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Udalosti
 Napísali o Kremnickom divadle v podzemí: tematická regionálna
 bibliografia /101 záznamov/ je súčasťou publikácie Kremnické divadlo v podzemíod malých javiskových foriem k agentúrnemu divadlu
 Biela stopa, 36.-40.ročník a Big Air v meste Kremnica,1.-6.ročník:výberová
tematická bibliografia /153 zázn./ - spracovaný materiál vyjde tlačenou formou v roku
2014

Viď v časti VIII. Edičná činnosť.
 Špeciálne a typické výrazy pre náš región / výber/ do sprievodných záhradných
aktivít BANBYčitariády

 Pamätihodnosti, významné osobnosti, kultúra a prírodné zaujímavosti regiónu–
prezentačný príspevok do krajského kola festivalu záujmových a prezentačných
aktivít – Cyrilometodiády , pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
na naše územie - zámok Zvolen.

Rešerše:
Na základe požiadaviek používateľov knižnica vypracovala 15 rešerší, ktoré obsahovali
679 záznamov . Boli spracované z vlastnej databázy, databáz iných knižníc, z databázy SNK a
voľne prístupných databáz na internete:
 Jazyk a komunikácia v cudzom jazyku (jazyky, lexikológia, cudzie jazyky,
vyučovanie cudzích jazykov, štúdium cudzích jazykov, komunikácia v cudzom
jazyku, slovná zásoba) – 14 záznamov
 Operačné programy v EÚ (Európska únia, operačné programy, rozpočet
Európskej únie, programové obdobie) – 73 záznamov
 Platónova kritika poézie (Platón, poézia, dialóg Ion, mimésis) –
9 záznamov
 Časticová analýza olejových náplní v motorových vozidlách (automobilové
kvapaliny, ferografia, motorové oleje, oleje prevodové, infračervená
spektroskopia) – 31 záznamov
 Možnosti využitia hipoterapie na hodinách zdravotnej telesnej výchovy
(hipoterapia, zdravotne postihnutí, mentálna retardácia, zdravotná telesná
výchova) – 61 záznamov
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 Rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni ZŠ (čitateľská gramotnosť) –
58 záznamov
 Výtvarné umenie Banskej Belej (architektúra – kostoly, kaplnky, Slovenské
magnezitové závody Dinas, schodisko, kúria, renesančná budova školy, Emil
Belluš; sochárstvo – Pomník na pamäť padlých
v SNP, poloplasticky opracovaná polychrómovaná drevorezba, pečate; rezbár
Gazdík; maliarstvo – maľovaný salaš, obrazy vo Farskom kostole sv. Jána) –
26 záznamov
 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bipolárnou afektívnou poruchou
(bipolárna afektívna porucha; afektívne poruchy; ošetrovateľské modely;
psychiatrickí pacienti; ošetrovateľská starostlivosť; sestry; pacient s bipolárnou
afektívnou poruchou; ošetrovateľský model Gordonovej) – 50 záznamov
 Umelecko-historická literatúra o Banskej Štiavnici (autori narodení
a píšúci o Banskej Štiavnici; literatúra o Banskej Štiavnici zameraná na
architektúru, maliarstvo a sochárstvo; literatúra o autoroch píšúcich
o Banskej Štiavnici, alebo narodených v Banskej Štiavnici – Augustín, Milan;
Bakoš, Oliver; Bárta, Vladimír; Čelková, Mária; Gindl, Jozef; Herčko, Ivan;
Horák, Jozef; Hykisch, Anton; Labuda, Jozef; Lichner, Mariám; Lichnerová,
Rút; Vášáryová, Magda; Vozár, Jozef)
–
50 záznamov
 Právo na súkromie v rozhodovacej činnosti súdov a pozitívny záväzok štátu
(právo na súkromie; ochrana osobnosti; ochrana ľudských práv; orgány
ochrany práva; súkromie)
– 47 záznamov
 Charakteristika prvého československého občianskeho zákonníka
z roku 1950 (československý občiansky zákonník z roku 1950, československé
občianske právo – dejiny) – 12 záznamov
 Tvorba moderných používateľských rozhraní informačných systémov
(informačné systémy, tvorba informačných systémov, používateľské rozhranie,
grafické používateľské rozhranie, Java, softvérový dizajn, grafický dizajn,
webový dizajn) – 67 záznamov
 Využitie modelovania podnikových procesov pri zefektívnení informačného
systému organizácie (UML jazyk, modelovací jazyk, modelovanie, informačný
systém, podnikový informačný systém, podnikové procesy)
– 31
záznamov
 Suverenita v štátovedeckom myslení (suverenita, suverenita štátu, štátna
suverenita, veda o štáte, štátoveda) – 63 záznamov
 Krízové situácie v živote človeka a úloha sociálneho pracovníka v nich
(katastrofy, prírodné katastrofy, katastrofy a prírodné katastrofy na Slovensku,
havárie, havárie na Slovensku, mimoriadne situácie, krízové situácie,
nebezpečné situácie, hromadné nešťastia, živelné pohromy, bezpečnostné
zložky v SR poskytujúce pomoc v krízových situáciách, záchranárstvo, krízová
intervencia, integrovaný záchranný systém, humanitárna pomoc, humanitárne
organizácie, sociálni pracovníci, sociálna práca, civilná ochrana, záchranárska
kynológia) –
87 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 8 655.
Regionálna databáza obsahovala ku koncu roku 17 335 záznamov.
Prioritou naďalej zostala práca s regionálnymi dokumentmi.
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V. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých je
knižnica hlavným organizátorom
a ) jednorazové podujatia

NÁZOV

TERMÍN

MIESTO

POČET
NÁVŠTEV
NÍKOV

O najkrajších hračkách

16.01.2013

KJK

8

17.01.2013

SŠ pre MSP

30

17.01.2013

KD

18

Interaktívne čítanie, poradiť deťom
ako aj bez peňazí sa dá vyrobiť
darček
Povedzme drogám nie
Výchovno-vzdelávacie pásmo
Zaujímavosti starobylej Kremnice
Stretnutie s historikom Mgr.
Danielom Haas Kianičkom, PhD.
Črepy prinášajú šťastie

Kremnica

21.01.2013

KJK

12

24.01.2013

KJK

7

28.01.2013

KJK

24

30.01.2013

DD a DSS
Kremnica

16

11.02.2013

KJK

14

12.02.2013

KJK

18

Zážitkové čítanie motivačnej
rozprávky na podporu tvorivosti
logického myslenia
Bubozmiz Daniela Heviera
Zážitkové čítanie, prezentácia tvorby
Malá bosorka
Zážitkové čítanie zamerané na
predstavenie knihy
Anton Bernolák – jazykovedec
Spomienkové stretnutie pri
príležitosti 200. výročia smrti
Lepší otec v hrsti ako kamoš na
streche
Čítanie s porozumením
New York, všetko, čo chceš vedieť
Prezentácia knihy, ktorá nepatrí do
rúk rodičom

15

CELKOVÉ
NÁKLADY NA
PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM KI

Ako Maťko a Kubko vatru
preskakovali

13.02.2013

KJK

7

25.02.2013

KJK

17

DD a DSS
Kremnica

15

26.02.2013

07.03.2013

KD Kremnica

20

14.03.2013

KJK

37

14.03.2013

KJK

5

15.03.2013

KJK

19

18.03.2013

KJK

14

19.03.2013

KJK

19

19.03.2013

KJK

19

19.03.2013

KJK

15

Zážitkové čítanie, prečo sa nehrať s
ohňom, dôležité telefónne čísla
Veľká Noc ide
Tvorivá dielňa na tému
Krista Bendová – spisovateľka,
prekladateľka, prvá šéfredaktorka
Slovenky
Literárne pásmo s hlasným čítaním
k 90.výročiu narodenia
Marec Mesiac knihy – Anna
Dubovcová a jej verše
Stretnutie a beseda s poetkou z Turca.
Tri múdre kozliatka
Zážitkové čítanie zamerané na nácvik
cestovných kompetencií
„Týždeň mozgu“
Prednáška zameraná na nástrahy
seniorského veku a Alzheimerovu
chorobu
Rozprávky dievčinky Julky
Zážitkové čítanie , príbeh dievčatka,
ktoré sa nevedelo zmieriť s tým, že
jej mama nastupuje do zamestnania
Ako Danka a Janka upratovali
Interaktívne čítanie, pomoc medzi
priateľmi, vzťahy medzi priateľmi
Veľkonočné potešenie
Tvorivá dielňa na tému
Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali
Zážitkové čítanie, výchova k empatii,
starostlivosť o duševné zdravie
Lokomotíva Katka
Zážitkové čítanie, nácvik cestovných
kompetencií

16

11 €

Pripravujeme sa na Veľkú noc

20.03.2013

KJK

21

Darček pre mamičku
Tvorivá dielňa

21.03.2013

KJK

14

Lieky a ich správne užívanie

21.03.2013

SŠ pre MSP

9

21.03.2013

SŠ pre MSP

33

21.03.2013

KJK

10

Interaktívne čítanie, vzťah ku svojim
vlastným veciam

22.03.2013

KJK

15

O Guľkovi Bombuľkovi

26.03.2013

KJK

9

27.03.2013

DD a DSS
Kremnica

13

05.04.2013

KJK

32

10.04.2013

KJK

10

11.04.2013

SŠ pre MSP

43

Zmätené dvojičky zo slepej uličky
Zážitkové čítanie, neobyčajné postrehy
dvoch obyčajných školákov

18.04.2013

KJK

25

Andrejka Gregušová a jej tvorba

19.04.2013

KJK

35

14,68 €

Tvorivé dielne pre verejnosť
zamerané na výrobu kraslíc s MVDr.
Mariánom Jauschom

Prednáška
Alkoholové závislosti
Prednáška
Martina Monošová

25 €

Autorská beseda v rámci Týždňa
slovenských knižníc – pre verejnosť
Futbal s papučou

Interaktívne čítanie zamerané na
priateľstvo
16. marec Deň ľudovej rozprávky
Hlasné čítanie spojené s prezentáciou
kníh – k 185. výročiu narodenia
Pavla Dobšinského
Noc s Andersenom
Medzinárodné podujatie
Tvorba Daniela Heviera
Prezentácia autorovej tvorby, hlasné
čítanie

„Končím školu, čo teraz?“
Prednáška s pracovníčkou ÚPSaR o
tom, čo robiť po skončení školy

Autorská beseda

17

210 €

Paľo Bielik - slovenský herec
a filmový režisér

23.04.2013

DD a DSS
Kremnica

10

25.04.2013

KJK

22

26.04.2013

KJK

15

15.05.2013

KJK

8

29.05.2013

DD a DSS
Kremnica

16

30.05.2013

KJK

15

Tam, kde pršia výkričníky

07.06.2013

KJK

15

Zážitkové čítanie pre žiakov
1. ročníkov
Kráľ čitateľov, kráľ pisateľov

12.06.2013

KJK

20

27.06.2013

DD a DSS

15

Spomienkové stretnutie k 25.
výročiu úmrtia
Peter Glocko predstavuje Štefana
Wolfa-Slameníkova
Stretnutie s jubilujúcim regionálnym
autorom, ktoré moderoval Peter
Glocko
Čin – Čin
Zážitkové čítanie zamerané na
priateľstvo, rodinu, prírodu
Vrabec Čimo
Čítanie s porozumením
Martin Kukučín – spisovateľ,
učiteľ, lekár
Prierez tvorbou a prezentácia kníh
k 85.výročiu úmrtia
Úspech sa vždy začína odvahou
Beseda s regionálnymi autormi
Autorského klubu z Banskej
Štiavnice pod vedením Márie
Petrovej

Korunovácia kráľov
„Zdravý život s babkinými
bylinkami“

Kremnica
Voňavé posedenie a poznanie
liečivého zázraku bylín
Cyril a Metod – pamiatka príchodu
solúnskych bratov na Veľkú Moravu
roku 863 – 1 150 výročie.
Spomienkové stretnutie
Eva Kristínová – herečka, dlhoročná
členka výboru Matice slovenskej

18.07.2013

DD a DSS
Kremnica

17

08.08.2013

DD a DSS
Kremnica

15

Spomienkové stretnutie k 85.
výročie narodenia

18

20 €

Ján Levoslav Bella – hudobný
skladateľ, pedagóg a organista

12.09.2013

DD a DSS
Kremnica

14

19.09.2013

SŠ pre MSP

25

9.10.2013

KJK

18

Október – mesiac úcty k starším –
Riziká seniorského veku – odborná
prednáška pod vedením pracovníčky
z RUVZ v Žiari nad Hronom

10.10.2013

KD Kremnica

14

Prvá pomoc

16.10.2013

SŠ pre MSP

30

22.10.2013

KJK

37

23.10.2013

SŠ pre MSP

26

24.10.2013

KJK

5

25.10.2013

KJK

22

25.10.2013

KJK

14

Spomienkové stretnutie k 170.
výročiu narodenia
Viete čo je Alzheimer?
Aj mladá generácia spoznáva
nástrahy tejto choroby a jej prvé
príznaky
Rozprávky dievčinky Julky
Zážitkové čítanie, ako odbúrať
smútok, prispôsobenie sa danej
situácii

5€

Prednáška o tom, ako poskytnúť prvú
pomoc a nebáť sa toho
Ako Maťko a Klinček strážili
počasie
Zážitkové čítanie zamerané na zmeny
počasia, meteorologická stanica
Žijeme zdravo – správna výživa
ako súčasť zdravého života
Prednáška
Autorky na slovenskej scéne
Autorská beseda so spisovateľkami
pre ženy Lenou Riečanskou a Natou
Sabovou
Láskavé rozprávky – láska k
špáraniu v nose
Zážitkové čítanie, čo je láska, formy
lásky
Modrý Papľúch - zážitkové čítanie,
prezývky, obľúbenosť v kolektíve

19

50 €

Martin Rázus – básnik, prozaik

25.10.2013

DD a DSS
Kremnica

12

Zverinec na siedmom poschodí –
interaktívne čítanie, vzťah ku
domácim zvieratám, ako chovať
doma zvieratá

28.10.2013

KJK

17

Vyšetrenie z kvapky krvi – poradňa
zdravia pod odborným vedením
pracovníčok z RÚVZ v Žiari nad
Hronom

07.11.2013

KJK Kremnica

18

Pohlavné choroby a ich prevencia

21.11.2013

SŠ pre MSP

32

28.11.2013

KJK

21

04.12.2013

KJK

16

06.12.2013

KJK

14

10.12.2013

KJK

12

17.12.2013

KJK

16

17.12.2013

KJK

23

Vianoce sú za dverami

18.12.2013

KJK

10

Výroba vianočných darčekov z vlny pre verejnosť
Hygiena dievčat

19.12.2013

SŠ pre MSP

9

19.12.2013

SŠ pre MSP

23

Literárne pásmo spojené s hlasným
čítaním a prezentáciou kníh k 125.
výročiu narodenia

Prednáška
Vianočné tvorenie
Tvorivá dielňa na tému Vianoc
Darčekové krabičky
Tvorivá dielňa
Vianočné kahančeky
Tvorivá dielňa
Vianoce
Tvorivá dielňa
Vianočné obrázky
Tvorivá dielňa
Protifašistický odboj Slovákov
počas 2. sv. vojny
Premietanie dokumentu

Výchovno-vzdelávacie pásmo
Fajčenie
Výchovno-vzdelávacie pásmo s
cieľom poukázať na škodlivosť a
následky fajčenia

20

V znamení červenej hviezdy

19.12.2013

KJK

20

Premietanie dokumentu pre žiakov
Spolu:

68

1231

335,68

335,68

b) cyklické podujatia

NÁZOV

POČET
OPAKOVA
NÍ

MIESTO

POČ
ET
NÁV
ŠTE
VNÍ
KOV

CELKOVÉ
NÁKLADY
NA
PODUJATIE

Knihovnícko-informatická výchova spojená
s prezentáciou knižnice pre čitateľov - oddelenie
pre dospelých 32

2

KJK

17

Knihovnícko-informatická výchova spojená s
exkurziou jednotlivých oddelení

10

KJK

77

Klikni na to...

9

KJK

48

10 €

5

KJK

142

10 €

8

Námestie SNP

240

9

KJK

136

Počítačový cyklus pre seniorov
ENVIROFILM 2013 -„Dobrá klíma pre svet, ktorý
mám rád“
Premietanie eko-filmov
Envirofilm 2013
Prezentácia a predstavenie živých dravcov
a rozhovory s ich chovateľmi a zoológom
KK – kreatívna knižnica
Kvietok v kvetináči
Lietajúce sloníky
Koláž z rybiek
Papierové zvieratká
Šikovné ruky
Pohľadnice
Kuchyňa na papieri
Pletenie trochu inak
Vlna trochu inak
Letné tvorivé dielne, každý štvrtok počas
prázdnin

21

20 €

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM KI

Rozprávkové utorky – Sedem dní v pivnici

8

KJK

55

4

KJK

8

4

KJK

82

3

KJK

31

3

KJK

57

2

KJK

27

2

KJK

33

3

KJK

49

3

KJK

56

Hlasné čítanie príbehu na pokračovanie každý
utorok počas prázdnin
Aj tak budem knihovníkom
Pre žiakov 9. ročníka, žiaci si vyskúšajú prácu
knihovníka
O slimačom domčeku
Zážitkové čítanie z knihy Janka a Danka s cieľom
poukázať na spolupatričnosť, lásku medzi
súrodencami, nezištnú pomoc
O snehuliakovi s horúcim srdcom
Zážitkové čítanie zamerané na vzájomnú pomoc,
dobrý skutok, pocity
Rozprávky o Katke
Zážitkové čítanie zamerané na cestovanie, vlaky,
spojené s rôznymi hrami
Ezopove bájky
Interaktívne čítanie zamerané na dôležitosť
stromov v našom živote
Danka a Janka
Zážitkové čítanie zamerané na plynutie času
Paríž, všetko, čo chceš vedieť
Prezentácia knihy, ktorá nepatrí do rúk rodičom
Láskavé rozprávky
Zážitkové čítanie, formy lásky, láska k jedlu

ZZ pri ZŠ,
Psychiatrická
nemocnica

Pestrofarebné rozprávky - zážitkové čítanie
spojené s kvízom

2

KJK

39

Podivuhodné príbehy siedmich morí

4

KJK

45

Interaktívne čítanie spojené s rôznymi hrami
nadväzujúcimi na čítaný text

22

Zaujímavosti z histórie nášho mesta

5

KJK

87

3

KJK

37

2

KJK

30

2

KJK

29

2

KJK

30

2

KJK

25

2

KJK

45

2

KJK

32

Premietanie dokumentu, kvíz
Slovenské ľudové rozprávky
Zážitkové čítanie, vyhľadávanie archaizmov v
texte a vysvetľovanie významu
Spoznaj svet svojej mamy
Zážitkové čítanie, oboznámenie sa s úlohami
matky pomocou hier
Môj anjel sa vie biť
Zážitkové čítanie, spánok spravodlivých, výčitky
svedomia
Daniel Hevier
Zážitkové čítanie a prezentácia autorovej tvorby
Kto povedal mňau
Zážitkové čítanie zamerané na zvieratá
Marec – mesiac knihy
Prezentácia knižnice, knižné novinky
Snehuliacke ostrovy
Interaktívne čítanie, kvíz, úlohy na internete

Spolu:

101

1457

40 €

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

TERMÍN

MIESTO

Spolu:

X

X

Neuskutočnili sme.

23

POČET
NÁVŠTEV
NÍKOV

CELKOVÉ
NÁKLADY
NA
PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM KI

40€

a) cyklické podujatia
NÁZOV

POČET
OPAKO
VANÍ

Spolu:

X

MIESTO

POČET
NÁVŠTEV
NÍKOV

CELKOVÉ
NÁKLADY
NA
PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM KI

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

18.11.

Žarnovica

3

11

11

19.11.

Banská
Štiavnica

3

8

8

20.11.

Žiar nad
Hronom

5

5

5

X

X

11

24

24

POĆET
OPAKOVANÍ

MIESTO

POČET účastníkov

CELKOVÉ NÁKLADY
NA PODUJATIE

Z TOHO NÁKLADY
CELKOM KI

70

120

120

162

60

60

232

180

180

B ) cyklické podujatia
NÁZOV

Metodické návštevy
Konzultácie osobné a
telefonické

SPOLU



34
162

X

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

X

knižnica podpísala dohody o ústrednom doplňovaní knižničných fondov
s 10 obecnými úradmi metodicky riadeného regiónu ( okresy Žiar nad Hornom,
Banská Štiavnica, Žarnovica). Finančná čiastka, ktorú obecné úrady v roku 2013
vyčlenili zo svojich rozpočtov na tento účel pre obecné knižnice, činila 1223,- €
24




knižnica realizovala 34 metodických návštev obecných úradov a knižníc z toho 27
v obecných knižniciach, 7 v mestských knižniciach. Nižšie plnenie plánu bolo
spôsobené šetrením pohonných hmôt
metodické návštevy a konzultácie boli zamerané na vedenie knižničnej evidencie,
revízie KF v zmysle platného zákona, problémy v doplňovaní knižničných fondov,
vyraďovanie literatúry, prípravu a spracovanie projektov zameraných prevažne na
nákup knižničného fondu a informatizáciu knižníc, koncoročný štatistický výkaz ,
ďalej na automatizáciu knižničných procesov, výber softvérov

vnútroknižničná metodika
sa realizovala v spolupráci s ostatnými odbornými oddeleniami knižnice. Bola zameraná na
pomoc pri riešení odborných problémov, pri prevádzkových problémoch v oblasti
automatizácie a využívaní systému a on-line katalógu Clavius a pri využívaní webového
katalógu Carmen, benchmarking, štatistika pre Štatistický úrad SR, zriaďovateľa, krajské
metodické centrum, SNK. Príprava projektov do DS MK SR , pre Mesto Kremnica.
V sledovanom období boli spracované nasledovné materiály:
- Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára, Kremnica za rok 2012
- Plán činnosti Knižnice Jána Kollára, Kremnica na rok 2013
- Akčný plán na realizáciu Koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva
Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2013 v podmienkach činnosti
Knižnice Jána Kollára, Kremnica
- Ročný výkaz o knižnici za rok 2012 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 2012
- Ročný štatistický výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2012 – pre SNK
Martin
- aktualizácia zoznamu periodík dochádzajúcich do knižnice pre rok 2013 /do
databázy Univerzitnej knižnice v Bratislave/
- plán Týždňa slovenských knižníc (18.-24.3.2013)
- prezentácia činnosti verejných knižníc regiónu za rok 2012
- 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 /2 čísla/ pod
názvom Knižko. Svoju popularitu si zachoval. Náklad bol z finančných dôvodov nízky.
3 exempláre boli používateľom neustále k dispozícii ako súčasť príručného fondu, určeného
na prezenčné požičiavanie v oddelení literatúry pre deti a v čitárni knižnice.
Titul
Napísali o Kremnickom divadle
v podzemí /Alžbeta Madudová/.
Bibliografia, s.144 – 154.

Náklad
(počet ks)
500

25

Finančné náklady
celkom v €
0

Z toho vlastné
náklady
0

In:Kremnické divadlo v podzemí-od
malých javiskových foriem
k agentúrnemu divadlu.
Sprac.kol. Banská Bystrica,
Kremnické divadlo v podzemí,
2013.160 s.
ISBN: 978-80-971496-8-0
Knižko. Zost. Radoslava Fillová.
Graf. úprava Ľ. Janečková.
1/Máj/2013.Nestr./31 s./ Formát A 5
2/Október/2013.Nestr./23s./
Formát A 5
Kalendár významných osobností
regiónu /v roku 2013
spracovaných 186 osobností/.
Zost.A.Madudová, len v elektronickej podobe/on-line
verzia/ na www.kjkk.sk

200,-

200,-

5

10

10

555

210,-

210,-

Náklad
(počet ks)

Finančné náklady
celkom v €

Z toho vlastné
náklady

10

30,-

30,-

20,-

20,-

30/máj/
20/október/

v tlači: Kremnické noviny, roč. 22,
r.2013,č.1-12.

Verejné knižnice okrersov BS,
ZC, ZH –rok 2012. Sprac.
Ľudmila Janečková. Nestr.
Spolu

Vyhodnotenia a plány / nie sú
zahrnuté v počte edičných titulov
uvádzaných v Ročnom výkaze
o knižnici za rok 2013-KULT 10-01modul 5,riadok 6
Vyhodnotenie činnosti Knižnice
Jána Kollára v Kremnici za rok
2012.Sprac.Ľ.Janečková (odborná
časť)
Ing. Petronela Pajerská (ekonomická
časť)
Február-2013.40 s. text+ prílohy
Formát:A 4
Pre internú potrebu.
Plán činnosti Knižnice Jána Kollára
v Kremnici na rok 2013. Sprac.:
PaedDr. Veronika Balážová,
Ľ.Janečková
Február 2013. 21 s. Formát A 4

10

26

Akčný plán na realizáciu Koncepcie
rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva
Banskobystrického samosprávneho
kraja v podmienkach ćinnosti Knižnice
Jána Kollára v Kremnici na rok 2013
Sprac.: Janečková
Február 2013. 8 s.
Vyhodnotenie Akčného plánu na
realizáciu Koncepcie rozvoja kultúry
a kultúrneho dedičstva
Banskobystrického samosprávneho
kraja za rok 2012 v podmienkach
činnosti Knižnice Jána Kollára v
Kremnici. Sprac.: Ľ. Janečková
Február 2013. 10 s.

Spolu

10

10,-

10,-

10

10

10

40

75

75

IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ INDIVIDUÁLNE ÚLOHY
 KJK sa zapojila do benchmarkingu 2013 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, robili sa len najnutnejšie opravy, bez ktorých
by bola ohrozená základná činnosť organizácie.
 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 ESET Smart Security 4. Návštevníci si mohli dokumenty
prezerať, zistiť aktuálny stav rezervácií a aktuálny stav svojho konta. Internetovú
stránku knižnice navštívilo 8 684 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,
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vyhľadávaní v databázach ako i pri hľadaní odpovede na otázky používateľov
súvisiacu so službami knižnice.
okrem on-line katalógov Clavius a Carmen, umiestnené na web stránke knižnice,
ktoré obsahujú vlastný knižný fond, mohli používatelia využiť súborný katalóg
regionálnych knižníc BBSK, ktorý umožňuje získať informácie z databáz 6
regionálnych knižníc Banskobystrického kraja, čo rozšírilo možnosti knižnice
k uspokojovaniu požiadaviek používateľov aj v oblasti medziknižničnej výpožičnej
služby- vstup do on-line katalógu knižnice využilo 19 387 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 2013 navštívilo 4 736 návštevníkov. Z toho deti – 2 525, študenti - 526,
dospelí- 1 685.
poskytovateľ internetovej prevádzky zostal nezmenený- 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
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
elektronicky bola uskutočnená fyzická revízia knižničného fondu.

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

POŽADOVANÁ
VÝŠKA DOTÁCIE /
GRANTU V EUR

PRÍJEMCA ŽIADOSTI
PROJEKTU

2.1 Zlepšenie podmienok pre používanie
informačných technológií v knižnici

3 980

DS MK SR

2.5 Kniha-svet poznania a informácií
8.2 Kultúrne poukazy
Noc s Andersenom medzinárodné podujatie
Doplnenie knižného fondu
Spolu:

4 275
15
210
1 000
9 480

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

POŽADOVANÁ
VÝŠKA DOTÁCIE /
GRANTU V EUR

SCHVÁLENÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE /
GRANTU V
EUR

SPOLUFI
NANCOV
ANIE KI

SPOLUFIN
ANCOVAN
IE BBSK

POSKYTO
VATEĽ
DOTÁCIE /
GRANTU

2.5 Kniha-svet poznania a
informácií
8.2 Kultúrne poukazy

4 275

3 000

225

225

15

15

0

0

Noc s Andersenom
medzinárodné podujatie
Doplnenie knižného fondu

210

210

60

0

1 000

200

50

0

5 500

3 425

335

175

DS MK
SR
DS MK
SR
Mesto
Kremnica
Mesto
Kremnica
X

Spolu:

XII. SPOLUPRÁCA
A ORGANIZÁCIAMI

S MIESTNOU

SAMOSPRÁVOU,

INÝMI

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, základné školy, základná umelecká škola a špeciálne základné školy
( osobitná škola pre žiakov so sluchovým postihom), 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 v Kremnici
Občianske združenie SOS Kremnica
Kremnické divadlo v podzemí n.o., Kremnica
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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 14.02.2014
Spracovali: Ľudmila Janečková ( odborná časť)
Ing. Petronela Pajerská ( ekonomická časť)
Zodp.
: Ing. Milota Torňošová, zastupujúca riaditeľka
Ing.Milota Torňošová
zastupujúca riaditeľka
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Príloha č.1
Plnenie plánovaných číselných ukazovateľov za rok 2013
( 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

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
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Plán
na rok
2013
61133
23570
20802
2680
10010
4071
40
838
668
170
1500
11,27
30,42
2,13
0,95
61133
5200
500
4700
130000
99600
30400
20300
41700
7000
19200
800
41000
50
100
23,97
800
650
20
1000
13500
2010
560
30000
37,05
5425
120
43
6
37
60
3
4

Skutočnosť
2013

Plnenie v %

59203
19579
21350
2653
14248
1373
40
711
510
201
3303
10,71
33,58
2,71
0,73
59203
4042,13
842,13
3200
160382
129588
30794
21241
53191
7076
25673
850
52351
36
51
29,02
800
650
15
679
8655
1763
596
36441
31,90
5528
186
34
7
27
162
5
4

96,85
83,07
102,64
99,00
142,34
33,73
100,00
84,85
76,35
123,53
220,20
95,04
110,39
127,23
78,50
96,85
77,73
168,43
68,09
123,37
130,11
101,30
104,64
127,56
101,09
133,72
106,25
127,69
72,00
51,00
121,07
100,00
100,00
75,00
67,90
64,12
87,72
106,43
121,47
86,10
101,90
155,00
79,07
116,67
72,98
270,00
166,67
100,00

KOMENTÁR
k ročnej závierke a výsledku hospodárenia
k 31.12.2013
/ v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta /
Účtovná závierka riadna
od 1.1.2013 do 31.12.2013
IČO 359 87197

Názov účtovnej jednotky
Knižnica
Jána

Kollára

Sídlo účtovnej jednotky
Štefánikovo námestie
967 01 Kremnica

33/40

Číslo telefónu
045/6742063
e-mailová adresa
kniznica@kjkk.sk
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Všeobecné údaje

Názov účtovnej jednotky

Knižnica Jána Kollára

Sídlo účtovnej jednotky

Štefánikovo námestie 33/40

Dátum zriadenia účtovnej jednotky

1.apríla 1999

Spôsob zriadenia

zriaďovacia listina

Názov zriaďovateľa

Úrad Bankobystrického samospr. kraja

Sídlo zriaďovateľa

Banská Bystrica

IČO

35987197

DIČ

2020543703

Právny dôvod na zostavenie účt. záv.
Účtovná závierka je zostavená podľa § 17 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účtov. závierka k 31.12.2013 je riadna.
Štatutár

Milota Torňošová- zastupujúca riaditeľka
od 27. 8.2013
Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ, vymenúva ho na
základe výberového konania.
Zástupca štatut. orgánu

Ľudmila Janečková

Priemerný zamest. počas účt.obdobia

12,6

Počet riadnych zamestnancov

13,3
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Informácia o činnosti účtovnej jednotky
Knižnica v plnom rozsahu plní základné a špecializované knižnično-informačné
služby a funkcie, ktoré vyplývajú z legislatívnych a interných dokumentov. Prioritou
je poskytovanie kvalitného informačného servisu, kvalita a rýchlosť informácií so
zreteľom na zmeny v informačných požiadavkách a potrebách používateľov.
V súvislosti s nadobecnou funkciou sa orientuje na odborné úlohy a požiadavky
v oblasti metodického usmerňovania a pomoci mestským a obecným knižniciam pre
okresy Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom. Súčasne plní funkciu mestskej
knižnice pre mesto Kremnica.
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti.
Účtovné metódy neboli v priebehu účtovného obdobia r. 2013 menené. Organizácia
postupuje v zmysle opatrenia MFSR č. MF 16786/2007-31.
Spôsob ocenenia jednotlivých položiek: Nakupovaný dlhodobý nehmotný a hmotný
majetok oceňujeme obstarávacou cenou resp. cenou obstarania. Inú formu
nadobudnutia majetku sme nepoužívali. Pohľadávky a záväzky oceňujeme menovitou
hodnotou.
Dlhodobý majetok odpisujeme podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003
na základe ročného odpisového plánu na rok 2013. Majetok sa odpisuje ročnou
odpisovou sadzbou len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve s ohľadom na
opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Vstupnou cenou
pre odpisovanie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku je
obstarávacia cena. Pri odpisovaní používame metódu rovnomerného odpisovania.
Ročný odpis sa určuje ako podiel vstupnej ceny odpisovaného majetku a doby
odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.
Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
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Informácie o rozpočte a hodnotenie rozpočtu r.2013
Dátum
číslo
25.01.2013
4570/2013/
ODDTRFR

Rozp.opatrenie

Zdroj 41

Rozpis rozpočtu 2013

610620630632-

84.592,00
30.030,00
3.161,00
5.800,00

22.02.2013
4570/2013/
ODDTRFR
22.02.2013
4570/2013/
ODDTRFR
31.05.2013
4570/2013/
ODDTRFR

Ropočt.opatrenie č.1
zvýšenie

630-

3.161,00

Ropočt.opatrenie č.2
presun

632630-

1.500,00
-1.500,00

125.083,00

Ropočt.opatrenie č.3
zvýšenie

632630-

5.000,00
1.351,00

131.434,00

30.08.2013
4570/2013/
ODDTRFR
30.09.2013
4570/2013/
ODDTRFR
29.10.2013
4570/2013/
ODDTRFR
30.11.2013
4570/2013/
ODDTRFR
29.11.2013
4570/2013/
ODDTRFR
12.12.2013
4570/2013/
ODDTRFR
16.12.2013
4570/2013/
ODDTRFR

Ropočt.opatrenie č.4
grant MK SR

Spolu
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Spolu 111

3.000,00

3.000,00

15,00

3.015,00

123.583,00

125.083,00

Ropočt.opatrenie č.5
presun

620630-

-500,00
500,00

Ropočt.opatrenie č.6
presun, zvýšenie

610630632-

Ropočt.opatrenie č.7
úprava

610620-

-800,00
800,00
1.200,00
-600,00
600,00

Ropočt.opatrenie č.8
zvýšenie

630632-

1.100,00
2.000,00

131.434,00

132.634,00

132.634,00

135.734,00

Ropočt.opatrenie č.9
kultúrne poukazy
Ropočt.opatrenie č.10
presun

Zdroj 111

610620630640-

-2.150,00
-2.500,00
4.400,00
250,00

SPOLU

135.734,00

135.734,00
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3.015,00

ROZPOČET
Knižnica na zabezpečenie činnosti použila príjmy vo výške
Dotácia VÚC poskytnutá na bežné transféry
Dotácia VÚC poskytnutá na kapitálové transféry
Spolu

zo ŠR

__

142.106,33 €
135.734,00 € 95,51%
0,00 €

____________________________________ __3.015,00 €

Dotácie ŠR od MK projekt MK-5917/2013/2.5

2,12%

3.015,00 €

spolufinancovanie
225,00 €
pridelená výška na kofinanc.
225,00 €
Dotačný systém MK SR bol podporený a použitý na nákup kníh.
Prijaté kultúrne poukazy
15,00€
Kultúrne poukazy v sume 15,- € na uhradenie časti faktúry za nákup tonerov.
Transfér od ostatných subjektov verejnej správy-Mesto Kremnica_ 410,00 €
Na nákup kníh
200,00 €
Noc s Andersenom
210,00 €

0,29%

Z vlastných príjmov

2,07%

2.935,69 €

Z vratiek a príjmov z refundácie

11,64 €

Celkové výnosy
z toho
Dotácie od zriaďovateľa
Dotácie zo ŠR
Dot.od oststat. Subj.verej.správy
Vlastné príjmy knižnice

146.578,07 €

0,01%

135.734,00 € 92,60%
3.015,00 € 2,06%
410,00 € 0,28%
2.947,33 € 2,01%

z toho
- tržby
2.935,69 € z toho tržby
príjmy z knižničnej činnosti/ príjmy za členské preukazy 1.100,90 € , kopírovanie 147,45 € ,
medziknižné výpožičky 48,70€ , vypracovanie rešerší a iné 1.638,64 € /

- vratky
- príjmy z refundácie

5,00 €
6,64 €

ostatné výnosy

4.471,74 €

- odpisy z kap.transferov,zučtovanie rezerv na nevyčerpanú dovolenku za r. 2012
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3,05%

2%

Výdavky bežného rozpočtu

knižnice

145.846,94 €

Z dotácie VÚC -poskytnutá na bežné transféry

/ ZF 41/

135.734,00 €

93,07%

Z transféru od ostst. Subj. Verej.správy-Mesta Kremnica poskytnutá na nákup
kníh a podujatie Noc s Andersenom
/ ZF 11H/
410,00 € 0,28%
Zo ŠR

/ ZF 111/

Z vlastných príjmov

3.015,00 €

2,07%

/ ZF 46/
6.687,94 € 4,58%
/ použité prostriedky aj z minulých rokov/

Celkové náklady

151.472,34 €

z toho

spotrebované nákupy
materiál

22.041,12 € 14,55%
8.291,22 €
z toho knihy
časopisy

energie

4.625,52 €
1.291,81 €

2,9 %
0,85%

13.749,90 €

služby
opravy a udržiavanie
cestovné
nákl. na reprezentáciu
ostatné služby

7.273,17 €
122,93 €
385,12 €
2,69 €
6.762,43 €

osobné náklady
mzdové náklady

4,80%

115.602,48 € 76,32%
82.815,17 €
z toho OON

1.327,00 €

0,88%

priemerná mzda 525,03€

zákonné sociálne poistenie
ostatné soc.poistenie
zákonné sociálne náklady

27.247,54 €
39,84 €
5.499,93 €
338,36 €

dane a poplatky
odpisy, rezervy,opr. položky
z prevádzk. činnosti
odpisy
rezervy
finančné náklady
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0,23%

6.001,35 €
4.018,55 €
1.982,80 €

3,96%

215,86 €

0,14 %

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A. Neobežný majetok

93.523,45 €

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok -prehľad o pohybe
Názov

Účet

Riadok
súvahy

OC k
31.12.2012

Sam.hnut.veci
Dopr.prostr.
DHIM
DNIM
Software
SPOLU

022
023
028
018
013

16
017
020
007
005

63.125,47
12.281,42
2.482,–
10.712,18
6.133,29
94.734,36

Prírastky
+

Úbytky
829,18
0,00
381,73
0,00
0,00
1.210,91

Presun
y
+/-

OC k
31.12.2013
62.296,29
12.281,42
2.100,27
10.712,18
6.133,29
93.523,45

Majetok je poistený v Union poisťovni a.s. prostredníctvom zriaďovateľa poistnou
zmluvou č. 1147000 “Poistenie majetku” s účinnosťou od 1. 5. 2011. Aktualizáciu
poistenia zmluvne zabezpečuje maklérska spoločnosť RESPECT SLOVAKIA s.r.o.
sídliaca vo Zvolene.
Organizácie spravuje majetok vo vlastníctve zriaďovateľa, v celkovej hodnote
183 288,15 EUR, z toho zapožičaný majetok je vo výške 13 263,92 EUR.
Knižný fond organizácie k 31.12.2013 je vo výške 208.611,37 EUR
B. Obežný majetok
PHL v nádrži motorového vozidla v celkovej výške
Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty

3.480,70 €
44,99 €
364,57 €
3.054,94 €

/ z toho účet SF 172,43 € a vlastný účet KJKK 2.882,51 € /

Známky v trezore knižnic v celkovej výške
C. Časové rozlíšenie

16,20 €
1.216,24 €

Na účte 381 bolo časovo rozlíšené uhradené predplatné na noviny a časopisy pre rok
2013, poistenie preprav. osôb, internet a webhosting. služby v celkovej výške 1.216,24 €.
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Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A. Vlastné imanie

7.017,63 €

Názov

Účet

Riado
k súv.

Nevyspor.výsl.
hosp.min.rokov
Výsldok hosp.
SPOLU

211

124

15.982,45

125

-4.070,55
11.911,90

stav
31.12.2012

Prírastky
+

0,00

Úbytky
-

Pre
sun
y
+/-

4.070,55

stav
31.12.2013

11.911,90
-4.894,27
7.017,63

B. Záväzky

8.593,37 €

Rezervy
Názov

Účet

Riadok
súv.

Ostatné
krátkodobé
rezervy
SPOLU

323

131

stav
31.12.2012

Tvorba
+

1.404,78

1.982,80

Zníženie
-

Pre
sun
y
+/-

1.404,78

stav
31.12.2013

1.982,80

1.404,78

1.982,80

rok použitia rezervy r.2014
rezervy na nevyčerpanú dovolenku z r.2013

Tvorená rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2013 v celkovej výške
1 982,80 €, z toho:
hrubá mzda 1.477,79 €
poistenie
505,01 €
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Názov
Účet
Riadok stav
súv.
31.12.2012
Zúčt. transferov
rozp. obce a
VÚC
SPOLU

355

132

Prírastky
+

8.643,76

0,00

8.643,76

Úbytky
-

2.652,00

Pre
sun
y
+/-

stav
31.12.2013

5.991,76

5.991,76

zúčtované odpisy
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Dlhodobé záväzky
Názov
Účet

Záväzky
zo 472
sociál.fondu
SPOLU

Riadok
súv.

144

stav
31.12.2012

111,17

Prírastky
+

Úbytky
-

722,01

660,75

Pre
sun
y
+/-

stav
31.12.2013

172,43

111,17

172,43

Čerpanie-príspevok na stravovanie zamestnancov
Krátkodobé záväzky
Názov
Účet

Dodávatelia
SPOLU

321

Riadok
súv.

152

stav
31.12.2012

Prírastky
+

Úbytky
-

Pre
sun
y
+/-

209,87
209,87

Slovak Telekom, a.s. pevná linka
SSE Žilina
nedoplatok el.energie

446,38
446,38
98,80 €
347,58 €

12/2013
12/2013

C. Časové rozlíšenie
Názov

Výnosy
budúcich obd.
SPOLU

stav
31.12.2013

2.791,24 €

Účet

Riadok
súv.

stav
31.12.2012

Prírastky
+

384

180

3.206,20

0

Úbytky
-

3.206,20

414,96

Pre
sun
y
+/-

stav
31.12.2013

2.791,24
2.791,24

Poskytnutý kapitálový transfér zo ŠR prostredníctvom zriaďovateľa

Knižnica neeviduje záväzky po lehote splatnosti.
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Záver

Výnosy
Náklady
Hospodársky výledok

146.578,07 €
151.472,34 €
- 4.894,27 €

Mínusový hospodársky výsledok bol spôsobený nedostatkom finančných prostriedkov z daňových
príjmov a nedostatočným príjmom vlastných finančných prostriedkov aj napriek zvýšeniu poplatkov
za členské, sankčné poplatky a nadštandartné služby /MVS/.
Na zníženie výdavkov organizácia pristúpila k úsporným opatreniam. Pre zníženie spotreby elektrickej
energie sa pozastavilo akom.vykurovanie v troch miestnostiach. Ďalším opatrením bolo vyžiadanie emailových kontaktov od čitateľov pre komunikáciu knižnice v prípade potreby. Tým vznikla úspora za
poštové služby. Maximálne sa v organizácii hospodárilo s kanc. papierom, tonermi a čistiacimi
prostriedkami.
Na vykrytie všetkých výdavkov organizácia použila aj finančné prostriedky z minulých rokov, kedy
organizácia mala kladný hospodársky výsledok.
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Hospodárenie vyčíslené v %
Skutočnosť 2013 v
eurách

Ukazovateľ

a)

CELKOVÉ NÁKLADY NA ČINNOSŤ

v%

151.472,34

z toho :

b)

podiel miezd z celkových nákladov-bez OON

81.488,17

53,8

podiel odvodov do poisťovní

27.287,38

18

zostávajúce náklady na prevádzku

42.696,79

28,2

CELKOVÉ VÝNOSY NA ČINNOSŤ

146.578,07

dotácia od zriaďovateľa

135.734,00

92,6

dotácia zo ŠR

3.015,00

2

Výška finančných prostriedkov z celk. rozpočtu
na hl.činn.-príjmy organizácie

3.357,33

2,3

2.935,69

2

11,64

0

z toho :
tržby
Iné výnosy
c)

Prehľad o fin.prostr. MK SR

pridelených

použitých

MK-4628/2012/2.5-doplnenie a aktualizácia
knižničného fondu

3.000,00

3.000,00

Obnova a doplnenie technického vybavenia
knižnice

0,00

0,00

15

15

pridelená výška na
kofinancovanie

použitá výška na
kofinancovanie

225,00

225,00

Kultúrne poukazy

Pridelené a použité finančnéprostriedky na
kofinancovanie podporených projektov v GS
MK SR z rozpočtu VÚC
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