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I. Hlavné úlohy 
 

 Ciele 

 
Knižnica Jána Kollára (ďalej len knižnica) naďalej plnila svoje poslanie smerom k verejnosti a poskytovala 
kvalitné knižnično-informačné služby, ktoré podporovali vzdelávanie, poznávanie, informačnú gramotnosť 
a ostatné potreby používateľov všetkých vekových a sociálnych skupín. 
Hlavé ciele vychádzali z Koncepcie rozvoja kultúry na roky 2014 - 2020 a Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2015-2020.  
Spoluprácou so školami a organizáciami na území mesta a okolia upevňovala svoje postavenie s cieľom 
ďalšej propagácie knižnice, ako aj získavania používateľov a návštevníkov.  
Plnila ich požiadavky nákupom žiadanej a aktuálnej literatúry, tiež realizáciou kolektívnych podujatí. 
Jej cieľom bolo a je udržať sa na pozícii spoľahlivo fungujúcej inštitúcie. 
V rámci metodickej pôsobnosti  plnila a plní funkciu  poradenskú a koordinačnú pre  mestské a obecné 
knižnice regiónu , konkrétne okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a zároveň bola aj 
mestskou knižnicou pre mesto Kremnica a spádovú oblasť. Priebežne plnila úlohy, ktoré vyplynuli 
z požiadaviek zriaďovateľa, MK SR, vyšších metodických centier a vlastných potrieb. 
 
 
Plnenie zriaďovateľom určených merateľných číselných ukazovateľov: 
 

Ukazovateľ Plán 2015  Skutočnosť 2015 Plnenie v % 

Počet získaných 
knižničných 
jednotiek  

600  1196 199,33 

Počet výpožičiek  
 
 

130 000  130294 100,23 

Počet 
registrovaných 
používateľov 
knižnice 

1900  2213 116,47 

Počet 
registrovaných 
návštevníkov 
knižnice 

26 000  22836                     87,83 

 
Dopĺňanie knižničného fondu – ukazovateľ splnený na 199,33% 

 z vlastných zdrojov a transferu z BBSK bolo zakúpených spolu 597 knj. 

 z iných zdrojov (dotácia MK SR, dotácia Mesta Kremnica a dary od občanov) sme získali 599 knj. 
 
Plnenie ostatných ukazovateľov: 
 

 počet výpožičiek a registrovaných návštevníkov – ukazovateľ výpožičiek bol splnený na 
100,23 %, no ukazovateľ registrovaných návštevníkov (22 836) splnený nebol, čo bolo 
pravdepodobne spôsobené neskorým nákupom žiadanej literatúry a tiež tým, že bol plánovaný 
spolu s návštevníkmi na podujatiach. Nákup bol realizovaný až v posledných mesiacoch roka 
a prvý polrok z finančných dôvodov nákup stagnoval. 
No celkový počet návštevníkov (aj neregistrovaných) bol 27 931 . 
 



2 

 

 počet registrovaných používateľov – tento ukazovateľ bol splnený na 116,47%, k čomu 
prispeli výchovno-vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a iné podujatia zamerané na zviditeľnenie 
a propagáciu knižnice.  

 
 

Konkrétne ciele: 

       
medzi priority v roku 2015 patrili : 

 nákup novej a aktuálnej literatúry  podľa potrieb používateľov 

 zvýšenie návštevnosti knižnice kvalitným vybavovaním  požiadaviek používateľov na knižnično – 

informačné služby 

 propagácia knižnice pri príležitosti deväťdesiateho výročia jej založenia  

 príprava a spracovanie projektov na získanie financií z mimorozpočtových zdrojov 

 príprava vnútorných smerníc podľa pokynov zriaďovateľa 

 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 elektronizácie knižničného fondu 

 realizácia kultúrno-spoločenských podujatí 
 

Knižnica v roku 2015 realizovala  264 podujatí, z toho 217 pre deti. 

Ako každoročne knižnica pripravila Týždeň slovenských knižníc, počas ktorého sa konalo aj 

veľmi obľúbené medzinárodné celonočné podujatie Noc s Andersenom, ďalším zaujímavým 

podujatím bola autorská beseda s Ľubomírom Belákom a Ivanom Popovičom spojená 

s premietaním animovaných filmov, ktorej sa zúčastnilo 210 detí. 

V máji sme pre deti zorganizovali odbornú prednášku spojenú s výstavou „Vážky Slovenska“.  

 

             
Noc s Andersenom                                Beseda s Ľ.Belákom a I. Popovičom             Vážky Slovenska 
 
 

Veľký úspech mala interaktívna putovná výstava: 

 „Život hraboša severského panónskeho“, ktorý sa okrem niektorých mokradí Podunajskej 

nížiny nevyskytuje už nikde inde na svete. Výstava je vynikajúcim prostriedkom environmentálnej 

výchovy pre deti základných a stredných škôl. Výstavu navštívilo 564 návštevníkov. 

 

                         

Z ďalších zaujímavých podujatí spomenieme autorské besedy so spisovateľkami a to s Lenkou 
Gahérovou, Ivanou Havranovou, Erikou Jarkovskou a odborná prednáška s Dr. Cyrilom A. Hromníkom 
o pôvode Slovákov pod názvom „Dávna história Slovenska“.  
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Ivana Havranová                                              Cyril A. Hromník 
 

Knižnica sa zapojila aj do celoslovenského maratónu v čítaní na podporu čítania pod názvom Čítajme si  
 

                                        
 
 
Celkovo sa v roku 2015 na podujatiach v Knižnici Jána Kollára zúčastnilo 5035 návštevníkov. 
 
 
 

2. Riadenie organizácie a organizácia práce 
 
a)    riadenie organizácie zo strany riaditeľa 

 pracovníci organizácie boli iniciovaní k skvalitneniu 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 dopĺňaní knižničného fondu, 
využívanie knižnično-informačných automatizovaných postupov v integrovanom informačnom 
systéme Clavius, pri realizácii podujatí, analýz a metodickej pomoci ostatným knižniciam 

 na celoknižničných a operatívnych poradách (v roku 2015 ich riaditeľ zvolal 6) sme riešili plnenia 
plánovaných ukazovateľov, zaoberali sa prijatými legislatívnymi opatreniami a úlohami, ktoré 
vyplývali zo strany zriaďovateľa, vyšších metodických pracovísk a ďalšie interné úlohy 
a problémy 

 spracované boli všetky požadované výkazy, dotazníky, ankety, uzávierky  týkajúce sa 
hospodárenia a iných aspektov činnosti organizácie 

 v zmysle pokynov zriaďovateľa sa prijímali a realizovali racionalizačné opatrenia so zameraním 
na úsporné opatrenia a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov 

 v súlade s pokynmi zriaďovateľa sme plnili úlohy na úseku civilnej ochrany a v súlade s plánom 
činnosti organizácie 

 plnenie úloh vyplývajúcich z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisov 
požiarnej ochrany sa zabezpečovalo dodávateľským spôsobom 

 plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov z 1.7.2013 
 
Zmluvy podpísané v roku 2015: 
 

o  Zmluva o združenej dodávke elektriny s dodávateľom Right Power energy od 1.1.2015 
o  Príloha č. 2 mimoriadne dojednanie k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre 

odberateľov kategórie maloodber č. 144100912 
o  Doplnenie nového disponenta a rušenie disponentného oprávnenia pre hotovostné 

operácie vo VÚB, a.s. 
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o  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR na rok 2015 č. MK-
BC/2015/8.2 

o  Zmluva o výpožičke výstavy Život hraboša severského panónskeho v mokradiach 
Podunajska 

o  Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku poskytovateľom ELBA, a.s. 
o  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Kremnica č. EO 9/2015 
o  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Kremnica č. EO 3/2015 
o  Dohoda o spolupráci č. 147/2014 
o  Zmluva o podmienkach použitia a vyúčtovania dotácie z dotačného systému Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky na projekt č. MK-637/2015/2.5 
o  Zmluva o reklame s COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo – poskytnutie 

sponzorského príspevku 
o  Zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s prenajímateľom Daniela Bednářová 
o  Zmluva o poskytovaní servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike 

Knižnice Jána Kollára s poskytovateľom Infosystémy, spol. s.r.o. 
o  Zmluva o zabezpečovaní správy webovej stránky (www.kjkk.sk) s poskytovateľom 

Infosystémy, spol. s.r.o.  
o  Zmluva na poskytnutie služieb v oblasti odborných skúšok a prehliadok 

elektrospotrebičov a elektrických zariadení s poskytovateľom 
 

 
b)   organizačná štruktúra 

 organizačná štruktúra knižnice sa nemenila a je zložená z troch samostaných útvarov – Útvar                     
riaditeľa, pod ktorý patrí oddelenie metodiky a automatizácie a oddelenie získavania, 
spracovania  a ochrany knižničných fondov, ďalej Útvar knižnično – informačných služieb, 
pod ktorý patrí oddelenie literatúry pre dospelých, oddelenie literatúry pre deti, oddelenie 
bibliografie a informácií a čitáreň a nakoniec Útvar ekonomicko – technických činností, pod 
ktorý patrí oddelenie spracovania miezd, technicko – materiálneho zabezpečenia a oddelenie 
technické. 

 
c)   vnútorné smernice, zmenené, upravené, v priebehu roka nové 
 
počas roka bolo vypracovaných, alebo aktualizovaných 8 interných smerníc 

 

 Interná smernica k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania -  marec 2015 

 Interná smernica k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania -  apríl 2015 

 Interná smernica - Evidencia opustenia pracoviska  

 Interná smernica - Obeh účtovných dokladov 

 Interný predpis k zákonu č. 126/2015 o knižniciach 

 Interná smernica k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania – november 2015 

 Interná smernica o odmeňovaní zamestnancov  

 Interná smernica k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania – december 2015 
 
Knižnica bola kolektívnym členom odborných združení 
 

 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 

 Slovenská asociácia knižníc 
 
 
 
 

3.Personálne zabezpečenie 
 

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET 
(PREPOČÍTANÝ) 

PRIEMERNÁ MZDA V 
EUR 

PRIEMERNÁ VEKOVÁ 
HRANICA 

12,5 528,32 46,75 

 
 
Týždenný pracovný čas zamestnancov bol 37 a ½ hod. 

http://www.kjkk.sk/
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a) Útvar ekonomicko – technických činností 
 
počet zamestnancov k 31.12.2015 
 
 

 fyzické osoby                   3 
 prepočítaný stav              2,5 

 
Útvar ekonomicko-technických činností komplexne zabezpečovalo: 

 účtovníctvo, rozpočtovú činnosť, financovanie, mzdové účtovníctvo, spracovanie ekonomických 
rozborov organizácie,  
zabezpečenie účtovnej agendy organizácie, zabezpečenie úloh súvisiacich s údržbou priestorov 
organizácie, prostredníctvom revíznych technikov 

 plnenie úloh vyplývajúcich z plánov revízií, vedienie správy registratúry organizácie 
  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 údržba motorového vozidla 
 Upratovanie 
 Ochrana a údržba knižničného fondu 

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

 
b) úseky odborných činností 
 

 útvar riaditeľa 

 útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov 

 útvar knižnično-informačných služieb 
 
počet zamestnancov k 31.12.2015 
 

 fyzické osoby         10 
 prepočítaný stav    10 

 
V priebehu roka 2015 nastali v niektorých oddeleniach presuny zamestnancov a personálne zmeny 
z dôvodu odchodu 2 pracovníčok do starobného dôchodku k 31.12.2014. Jedna pracovala v oddelení 
metodiky a automatizácie a druhá v oddelení získavania a spracovania a ochrany knižničných fondov.  
 
 V priebehu roka prišli 2 noví zamestnanci:  Jaroslav Slašťan (7.1.2015) 
                                                                      Bc. Denisa Kriegerová (1.10.2015) 
                           odišiel 1 zamestnanec:      Bc. Martina Hoghová  (31.12.2015) 
 
Dňom 1.11.2015 bola poverená vedením útvaru knižnično-informačných služieb Radoslava Fillová, 
nakoľko Bc Martina Hoghová, dovtedy poverená vedením útvaru  doručila vedeniu organizácie výpoveď. 
Vyťaženosť zamestnancov dokumentujú dosiahnuté výsledky v činnosti organizácie v jednotlivých 
prílohách a tabuľkách 
 
c) účasť na školeniach, odborných a vzdelávacích podujatiach 
 

o  pracovníci sa zúčastňovali jednodňových i niekoľkodenných školení, seminárov, workshopov, 
konferencií organizovaných inými subjektmi, vyššími metodickými pracoviskami a zriaďovateľom, 
zameranými na zvyšovanie odborných znalostí  

 

Spolu 12 

Z toho:  

ekonomické 3 
ostatné 9 
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d) zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 
 
v roku 2015 sa jeden zamestnanec prihlásil do Akreditovaného vzdelávacieho programu: Knihovnícke 
základy pre znalostnú spoločnosť, ktorý realizovala Slovenská národná knižnica, no pre naplnené 
kapacity sa ho nemohol zúčastniť. 
 

4. Technické zabezpečenie úloh 
 
a) Stručné zhodnotenie stavebno – technického stavu budov v správe kultúrnej inštitúcie: 
 

o  Knižnica nemá v správe žiadny objekt 
 
b) prehľad majetku – branie nehnuteľného majetku do nájmu, resp. výpožičky na plnenie hlavných 
úloh svojej činnosti 
 

o  Knižnica sídli od roku 1985 v historickej budove v centre mesta, ktorá je majetkom Mesta 
Kremnica. Knižnica má priestory v bezplatnom prenájme, nakoľko plní funkciu aj ako mestská 
knižnica. 

o  v priestoroch knižnice sa zo strany organizácie neuskutočnili žiadne opravy. Mesto Kremnica 
zabezpečilo výmenu strešnej krytiny v časti budovy kde zatekalo. 

 
 
c) stručné zhodnotenie technického vybavenia kultúrnej inštitúcie  
 

o knižnica v roku 2015 získala sponzorský príspevok od spoločnosti ELBA, a.s. vo výške 300 €, 
z ktorého zakúpila rozšírenie pamäte  CORE 2 duo E 7500 2,93 GHz na 2 počítače, ktoré už 
nespĺňali technické parametre na kvalitné využívanie 

o z rozpočtu VUC bol zakúpený nový výkonný počítač HP Pavilion, ktorým bola nahradená 
zastaraná PC zostava v oddelení získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov.  

o  pre potreby verejného internetu bola zakúpená tlačiareň HP Desk Jet 4535 
o  do oddelenia literatúry pre dospelých bola zakúpená kopírka Brother MFC J6520 DU, nakoľko 

pôvodná už bola veľmi poruchová a náklady na opravy boli vysoké 
o  ďalej bola zakúpená nová akumulačná pec ECODYNAMIC VFMi 40, z dôvodu poruchovosti 

a vysokej spotreby elektrickej energie pôvodných akumulačných pecí 
 
d) stručné zhodnotenie úloh na úseku bezpečnosti práce  
 

o úlohy na úseku bezpečnosti práce boli zabezpečované externým zmluvným technikom  PO 
a BOZP a úlohy na úseku Civilnej ochrany zabezpečovala pracovníčka KJK, ktorá má odbornú 
spôsobilosť na vzdelávaciu činnosť na úseku CO. 

o  vykonané boli plánované a predpísané kontroly na pracoviskách napr. kontrola požiarnej knihy, 
kontrola hasiacich prístrojov, kontrola zariadení na dodávku vody – hydrantov 

o  Realizovali sa plánované školenia zamestnancov aj novoprijatých 
o  boli vykonané kontroly regálov (podľa STN 26 9030 čl.4.5.10) 
o  pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia 
o  na úseku civilnej ochrany bola vykonaná príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú 

pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci a taktiež nácvik evakuácie 
 
 

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 bola poverená zamestnankyňa organizácie. 
Kontrolná činnosť knižnice bola vykonávaná na základe plánu kontrolnej činnosti ako: 

 Interná kontrola ekonomická zameraná na  

 kontrolu pokladničnej hotovosti a cenín hlavnej pokladne 
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 kontrolu dodržiavania stanoveného limitu pokladničnej hotovosti hlavnej pokladne a dielčích 
pokladní 

 kontrolu správnosti odvádzania tržieb od používateľov 

 kontrolu dodržiavania smernice k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania  

 kontrolu plnenia príkazov vydaných riaditeľom organizácie 

 Funkčná kontrola bola zameraná na priebežnú kontrolu plnenia úloh a hlavných ukazovateľov 
činnosti stanovených v ročnom pláne činnosti a ďalšími operatívnymi plánmi na pracovných 
poradách organizácie 

 Všeobecná kontrola zameraná na dodržiavanie a využívanie fondu pracovnej doby, príchodu 
a odchodu z pracoviska, dodržiavanie prestávky na jedlo, ochrana a zabezpečovanie priestorov 
a majetku pred vykradnutím a lebo poškodením  

 kontroly PO a BOZP podľa interných smerníc – vykonané technikom PO a BOZP 

 kontrola majetku – inventarizácia majetku k 31.12.2015 podľa príkazu riaditeľa 
 
 

6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného   
kontrolóra BBSK 
 
v roku 2015 neboli Útvarom hlavného kontrolóra BBSK v Knižnici Jána Kollára vykonané žiadne finančné 
kontroly a ani následné finančné kontroly 
 
 

II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU 

 
Knižničný fond predstavoval 60 151 knižničných jednotiek – knihy, hudobniny, mapy, CD, DVD 
nosiče. V sledovanom období bol fond doplnený o 1196 knižničných jednotiek – plnenie predstavuje 
199,33% 
 
 
Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia: 
 

  kúpou  -    1 056 
  darom  -      139 
  náhradou za stratený dokument  -  1 

 
Oproti roku 2014 sa nákup zvýšil o 185 knj. Nákup však bol nepravidelný, nakoľko finančné prostriedky 
na nákup KF knižnica získala až v druhom polroku 2015. 
Nákup knižničného fondu knižnica realizovala prostredníctvom distribučných agentúr, vydavateľstiev 
a kníhkupectiev, ktoré poskytovali najvýhodnejšie ceny. 

 
 
Finančné prostriedky vynaložené na nákup KF v roku 2015: 
 

UKAZOVATEĽ V EUR POČET KN. J.1 

príspevok z Dotačného systému MK SR 3515 411 

príspevok BBSK - knihy 5500 600 

príspevok BBSK – predplatné periodík 1500  

príspevok mesta 200   33 

vlastné zdroje knižnice - knihy 88,93 12 

vlastné zdroje knižnice - predplatné 
periodík 

2,52  

iné   

Spolu: 10806,45 1056 
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Úbytky v roku 2015 predstavovali 801 knj. – vyraďovanie sa uskutočnilo z dôvodu opotrebovania, 
zastarania obsahu, alebo straty dokumentu ( straty boli nahrádzané v zmysle platného knižničného 
poriadku) 
 
Knižnica v roku 2015 odoberala 35 titulov periodík a 37 exemplárov . Fond obohatili aj periodiká, ktoré 
knižnici darovali jej používatelia. Jednalo sa o periodiká, ktoré knižnica neodoberala (Emma, Elle, Evita, 
Montana revue a iné.) 
 
Spracovanie dokumentov sa naďalej realizovalo v KIS Clavius.  
Ochrana knižničného fondu je zabezpečovaná vlepovaním ochranných štítkov do dokumentov, ktoré sú 
súčasťou elektronickej ochrany. 
K čiastočnej ochrane knižničného fondu prispieva aj poplachový systém na hlásenie narušenia objektu, 
ktorý je prepojený na Mestskú políciu. 
 
 

III. VÝPOŽIČKY KN. J., REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA 
 
V roku 2015 bolo realizovaných 130294 výpožičiek. Plánovaný ukazovateľ bol splnený na 100,23%. No 
v porovnaní s rokom 2014 klesol počet výpožičiek o 4284 čo predstavuje pokles o 3,18%. 
 
Z toho: 

 absenčné výpožičky: 104 308 (80,06%) 

 prezenčné výpožičky:  25 986 (19,94%) 
spolu:                                      130 294 
 

 
Tematické zloženie výpožičiek: 

 odborná literatúra pre dospelých   11,98 % 

 krásna literatúra pre dospelých   32,34 % 

 odborná literatúra pre deti      6,47 % 

 krásna literatúra pre deti                                               16,76 % 

 špeciálne dokumenty                                           0,55 % 

Z celkového počtu výpožičiek periodiká     31,90 %                               

 
 
 
V rámci medziknižničnej výpožičnej služby knižnica evidovala a vybavila 25 požiadaviek iným knižniciam. 
Používatelia mali 30 požiadaviek na dokumenty z iných knižníc. MVS KJK vybavovala elektronicky. 
V roku 2015 knižnica evidovala 2213 registrovaných používateľov, čo je oproti skutočnosti roku 2014 
nárast o 215 používateľov t.j. o 9,72 %. Dospelí používatelia  - 1177, teda menej  o 74 používateľov oproti 
roku 2014. U detských používateľov nastal nárast oproti roku 2014 o 289 používateľov a spolu sa ich 
zaregistrovalo 1036. Nárast bol spôsobený dobrou spoluprácou so školami a inštitúciami  v meste 
a spádovej oblasti, v rámci kultúrno-spoločenských aktivít.  
Knižnicu navštívilo v roku 2015 spolu 27 931 návštevníkov, z toho 22836 registrovaných návštevníkov, 
5035 návštevníkov podujatí, 60 neregistrovaných turistov využilo služby verejného internetu. 
Na úhradu registračného poplatku formou kultúrnych poukazov  bolo použitých celkom 6 ks KP v sume  
6 €. 
 

PRÍJMY OD REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV V EUR 

registračný poplatok  907,70 

upomienky 417,03 

MVS, MMVS 4,80 

rešerše 19,80 

tlač z PC, skenovanie  

kopírovanie 3,40 
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manipulačné služby (manipulačný poplatok pri MVS, a i.) 67,86 

rezervácie 31,50 

                           Spolu: 1452,09 

 
 
 

IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ 
ČINNOSŤ   

 
 
Oddelenie bibliografie a informácií spracovávalo regionálne dokumenty, budovalo a sprístupňovalo on-
line regionálnu článkovú databázu okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. 
Články vybrané z celoslovenských periodík, zamerané na územie okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a 
Žiar nad Hronom, archivujeme formou ich xerokópií v klasických doskách. V týchto uchovávame aj 
regionálne periodiká. Všetky sú k dispozícii v Oddelení literatúry pre dospelých. 
Budujeme a sprístupňujeme článkovú databázu.  
Regionálna databáza na konci roka 2015 obsahovala 18 726 záznamov. Do databázy bolo vložených 562 
záznamov. 
               Informačná činnosť 
Záujemcovia o informácie boli prevažne študenti a používatelia knižnice, ktorých predmetom záujmu boli 
osobnosti a udalosti v našom regióne. Počet poskytnutých informácií dosiahol číslo 101. 
Vypracovaných bolo 8 rešerší, ktoré obsahovali 321 záznamov. Ako zdroje pre rešerše nám slúžili on-
line katalógy Slovenskej knižnice – portálu ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc, Slovenskej 
pedagogickej knižnice, Národní lékařské knihovny  
v Praze - databáza  Medvik, databáza Národného Biografického ústavu pri Slovenskej národnej knižnici 
v Martine, knižný a článkový fond našej knižnice. 
 

Rešerše zamerané na náš región:  
 

 Jozef Horváth (1886 – 1957) – starosta Mesta Kremnica 
 Vojtech a Gejza Angyalovci 

 
 
 
 

Monitoring tlače robíme pre Mesto Kremnica.  
 

Edičná činnosť 
 

 Tematická regionálna bibliografia Tri divadlá a jeden režisér obsahuje rozsiahly príspevok 
režiséra Petra Luptovského o divadlách, ktoré v súčasnosti pôsobia v Kremnici. Tento príspevok 
je doplnený fotografiami z jeho archívu a na konci sa nachádza Bibliograficko-popisná časť so 76 
záznamami. 
Vydali sme ju v on-line verzii a na CD. 

 
Iná činnosť v rámci knižnice 
 
Poskytovanie konzultácií. Monitoring publikácií a iných materiálov týkajúcich sa regiónu a snaha 
o ich získanie pre Knižnicu Jána Kollára. 
Oddelenie bibliografie a informácií sa podieľalo na propagácii Knižnice Jána Kollára pri príležitosti 
90. výročia jej vzniku. Konkrétne to bolo deväť pokračovaní príspevkov do Kremnických novín 
s názvom 90 rokov v živote Knižnice Jána Kollára. Ďalej oddelenie spolupracovalo na 
zostavovaní Kalendára významných osobností, ktorým v rámci spomínaného jubilea knižnica 
mesačne prispievala do KN. 
 
Prioritou oddelenia naďalej zostala práca s regionálnymi dokumentmi.  
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V. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA,  ktorých je knižnica hlavným organizátorom 

 
O výchovno - vzdelávavie a kultúrno - spoločenské podujatia bol v roku 2015 najmä zo strany 

materských, základných a iných škôl značný záujem. Na základe ponukového plánu podujatí si vždy 
na začiatku školského roka vyberajú o čo by mali záujem. Plán je vždy prispôsobený všetkým 
vekovým kategóriám a v súlade s učebnými osnovami. O kultúrno – spoločenské podujatia je záujem 
aj zo strany Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Kremnici. Ďalej knižnica organizovala 
stretnutia so spisovateľmi a známymi osobnosťami pre verejnosť. 

 
jednorázové podujatia 

 
NÁZOV A CHARAKTERISTIKA 

 
TERMÍN 

 
MIESTO 

POČET 
NÁVŠTE
VNÍKOV 

CELKOV
É 

NÁKLAD
Y NA 

PODUJA
TIE 

Z TOHO 
NÁKLA

DY 
CELKO

M KI 

„Nebezpečný let“ zážitkové čítanie náučnej 
literatúry z edície Príšerná veda – prečo vedci 
vystreľujú mŕtve vtáky, čo sa stalo s prvou 
lietajúcou ovcou, kto nasadil padák šteniatku? 

20.1.2015 KJK 6 1 € 1 € 

„Dokonalá Klára“ zážitkové čítanie z tvorby G. 
Futovej, sebapoznávanie, sebahodnotenie, 
začlenenie sa do školského kolektívu, kvalita 
hodnôt v živote človeka 

21.1.2015 KJK 17 1 € 1 € 

„Stopy a znaky zveri“ - odborná prednáška 
spojená s názornými ukážkami stôp a pobytových 
znakov v prírode, naučiť deti rozpoznávať stopy 
zvierat 

23.1.2015 KJK 33 2 € 2 € 

„Dospievanie a antikoncepcia“ výchovné 
pásmo o nástrahách dospievania 

22.1.2015 SŠ pre MSP 24   

„Objavovanie polárnych oblastí“ zážitkové 
čítanie, oboznámenie sa s polárnym svetom od 
praveku do obdobia, kedy ho začali objavovať 
cestovatelia 

27.1.2015 KJK 16 1 € 1 € 

„Ako dievčinka Julka papala samé sladkosti“ 
zážitkové čítanie o tom, ako netreba papať iba 
sladkosti, ale aké sú vitamíny dôležité pre zdravý 
vývin 

9.2.2015 KJK 16            1 € 1 € 

„Ako psíček a mačička napiekli tortu“ – hlasné 
čítanie, výroba torty 

24.2.2015 KJK 14 5 € 5 € 

„Zvieracie mláďatká“ – audiovizuálne pásmo 25.2.2015 KJK                        
19                         

1 € 1 € 

„Hra pre tvoje modré oči“ – hlasné čítanie 
z tvorby Ľ. Feldeka 

26.2.2015 KJK 13 2 € 2 € 

„Daniel Hevier a jeho strašidelník“ – 
interaktívne čítanie, prezentácia tvorby, výroba 
„Bubozmizu“ 

5.3.2015 KJK 5 5 € 5 € 

„Múzeum záhad a tajomstiev“ –zážitkové 
čítanie, známe svetové mestá a pamätihodnosti, 
pamätihodnosti v našom meste, príslovia a 
porekadlá 

16.3.2015 KJK 16 1 € 1 € 

„Dierožrút“ – hlasné čítanie z rovnomennej knihy 17.3.2015 KJK 18 1 € 1 € 

„Barborka a jej veľké starosti“ zážitkové čítanie 
z rovnomennej knihy, rozdelenie úloh v rodine 

17.3.2015 KJK 11 1 € 1 € 

„Aprílový Hugo“ – zážitkové čítanie, prezentácia 
tvorby D. Heviera 

19.3.2015 KJK 20 1 € 1 € 

„Lenka Gahérová a jej tvorba“ autorská beseda 
spojená s prezentáciou a predajom kníh 

24.3.2015 KJK 5 10 € 10 € 
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„Modrý Papľuh“ – hlasné čítanie vtipných 
príbehov s vysvetľovaním poučení 

25.3.2016 ZŠ pri ZZ PN 
v Kremnic 

39 2 € 2 € 

„Alkohol a závislosť“ prednáška o nástrahách 
alkoholu, alkoholizmus 

26.3.2015 SŠ pre MSP 22   

„Margita Figuli“ spomienkové stretnutie. 20. 
výročie úmrtia. 

26.3.2015 DD a DSS 
Kremnica 

17 2 € 2 € 

„Ľubomír Belák  a Ivan Popovič“ – autorská 
beseda spojená s premietaním animácii autorov 

27.3.2015 Msks 210 50 € 0 € 

„Noc s Andersenom“ prenocovanie detí 
v knižnici, rôzne úlohy, činnosti, aktivity, hlasné 
čítania, interaktívne čítania, nočná prechádzka 

27.3.-
28.3.2015 

KJK 33 301,42€ 1,42€ 

„Tri múdre kozliatka“ – interaktívne čítanie, 
ukázať deťom dôležitosť vzdelania, deti sú 
v skratke oboznámené s ľudovými remeslami 

31.3.2015 KJK 10 2 € 2 € 

„Osteoporóza“ prednáška o jej prevencii a 
liečení 

9.4.2015 Klub 
dôchodcov 

Kremnica 

17 2 € 2 € 

„Povesti“ – hlasné čítanie, hľadanie archaizmov 
a vysvetlenie ich významu 

15.4.2015 KJK 16 3 € 3 € 

„Rozprávky o kohútikovi a sliepočke“ – 
zážitkové čítanie zamerané na dobrý skutok, 
oboznámenie sa s domácimi zvieratkami 

15.4.2015 KJK 11 2 € 2 € 

„Ako si mačky kúpili televízor“ – interaktívne 
čítanie, porovnávanie čítania literatúry 
s pozeraním televízie, rozvíjanie fantázie 

 
23.4.2015 

 
KJK 

 
12 

 
2 € 

2 € 

„Jarná chemická ochrana rastlín“ prednáška 
s členmi SZ záhradkárov ZO Kremnica zameraná 
na najnovšie poznatky ochrany rastlín 

23.4.2015 KJK 12 3 € 3 € 

„Lieky a ich správne užívanie“ prednáška 
o tom, kam nás môže dostať nesprávne užívanie 
liekov 

30.4.2015 KJK 26 1 € 1 € 

„Martin Kukučín“ literárne pásmo spojené 
s prezentáciou kníh. 155. výročie narodenia. 

13.5.2015 DD a DSS 
Kremnica 

15   

„Ivana Havranová a jej tvorba“ autorská beseda 21.5.2015 KJK 10 5 € 5 € 

„Vážky Slovenska“ – odborná prednáška 
s Dušanom Šachom 

25.5.2015 KJK 49 75 € 0 € 

„Dávna história Slovenska“ prednáška Dr. 
Cyrila A. Hromníka o pôvode Slovákov 

25.5.2015 KJK 38 10 € 10 € 

„Černošská nevesta“ – hlasné čítanie, 
rovnoprávnosť, tolerancia,  vzťahy medzi ľuďmi 

28.5.2015 KJK 6 1 € 1 € 

„Zaujímavosti Kremnických vrchov“ – odborná 
prednáška 

15.6.2015 KJK 28 3 € 3 € 

„Milan Rastislav Štefánik“ – prezentácia 
s výkladom, ukážky málo videných a neznámych 
fotografií 

 
15.6.2015 

 
KJK 

 
11 

 
5 € 

5 € 

„Čítajme si 2015“ celoslovenský maratón v čítaní 18.6.2015 KJK 138 3 € 3 € 

„František Hečko“ spomienkové stretnutie, 110. 
výročie narodenia 

16.7.2015 DD a DSS 
Kremnica 

10 2 € 2 € 

„Alkohol vo svete žien“ prednáška o nástrahách 
alkoholu, alkoholizmus u žien 

10.9.2015 SŠ pre MSP 14 2 € 2 € 

„Ulica“ – prednáška o dopravných značkách 
a pešej a cestnej premávke 

16.9.2015 KJK 18 3 € 3 € 

„Strašidelné rozprávky“ – rozprávanie 
o strachu, druhy strachov, hlasné čítanie 

28.9.2015 KJK 21 1 € 1 € 

„Aj mozog – šéf spánku ho potrebuje 
dostatok“ odborná prednáška 

12.10.2015 Klub 
dôchodcov 

25 3 € 3 € 

„Pochabené zhuby“ zážitkové čítanie, slovné 
hračky 

13.10.2015 KJK 11 2 € 2 € 

„Hygiena, základ zdravia“ odborná prednáška, 
úloha hygieny v našom živote 

15.10.2015 SŠ pre MSP 24   
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„Jozef Gregor Tajovský“ pásmo krátkych próz, 
75. výročie úmrtia 

20.10.2015 DD a DSS 
Kremnica 

15 1 € 1 € 

„Mesiac úcty k starším“ – tvorivá dielňa 20.10.2015 KJK 20 10 € 10 € 

„Deň stromov“ – odborná prednáška 
o dôležitosti stromov 

20.10.2015 KJK 61 2 € 2 € 

„Erika Jarkovská – jedinečná autorka na 
slovenskej scéne“ autorská beseda 

22.10.2015 KJK 8 5 € 5 € 

„Ján Pohronský“ Spomienkové stretnutie 20. 
výročie úmrtia 

23.10.2015 DD a DSS 
Kremnica 

13 1 € 1 € 

„Kvak a Čľup sú kamaráti“ zážitkové čítanie 
zamerané na kamarátstvo 

27.10.2015 KJK 10 2 € 2 € 

„Odborné vyšetrenie hladiny cholesterolu“ 28.10.2015 Klub 
dôchodcov 

Kremnica 

30 3 € 3 € 

„Zdravá výživa – zdravé stravovanie“ odborná 
prednáška 

5.11.2015 SŠ pre MSP 27   

„Ezopove bájky“  zážitkové čítanie, poučenie, 
lesná pavučina 

11.11.2015 KJK 13 5 € 5 € 

„Pavol Dobšinský“ literárne pásmo 11.11.2015 DD a DSS 
Kremnica 

12   

„Ľudské telo“ – prednáška o ľudskom tele, 
starostlivosť o vlastné telo, predchádzanie 
chorobám, pomenovanie častí tela, hry o ľudskom 
tele 

11.11.2015 KJK 24 5 € 5 € 

„Fajčenie“ odborná prednáška 12.11.2015 SŠ pre MSP 20   

„Tomáš Janovic“ prezentácia tvorby, hlasné 
čítanie, doplňovačka 

23.11.2015 KJK 11 2€ 2 € 

„Žabiak a cudzinec“ zážitkové čítanie zamerané 
na vzťahy 

30.11.2015 KJK 9 1 € 1 € 

„Cesty Slovenskom“ – audiovizuálne pásmo 17.12.2015 KJK 36 2 € 2 € 

„Vianočné zvyky a tradície na Slovensku“ 
čítanie vianočných rozprávok, počúvanie 
vianočných kolied 

18.12.2015 DD a DSS 
Kremnica 

10 3 € 3 € 

„Kocúr na kolieskových korčuliach“ zážitkové 
čítanie, pantomíma 

22.12.2015 KJK 14 1 € 1 € 

Spolu:   59   1409 561,42 € 136,42 

 
 
 
 
 
b) cyklické podujatia   

 
NÁZOV A CHARAKTERISTIKA 

POČET 
OPAKOVA

NÍ 

 
MIESTO 

POČET 
NÁVŠTE
VNÍKOV 

CELKOV
É 

NÁKLAD
Y NA 

PODUJA
TIE 

Z TOHO 
NÁKLA

DY 
CELKO

M KI 

„Maja v pavúčom zajatí“  interaktívne čítanie, 
vcítenie sa do koži včielky, keď je v pavúčom 
zajatí, pavučina 

2 KJK 41  2 € 2 € 

„Ako išlo vajce na vandrovku“ zážitkové čítanie 
zamerané na domov, kamarátstvo, spojené so 
zábavnými hrami 

5 KJK 62  4 € 4 € 

„Stopy zvieratiek v zime  odborná prednáška 
spojená s názornými ukážkami stôp a pobytových 
znakov v prírode, naučiť deti rozpoznávať stopy 
zvierat 

7 KJK 165 5 € 5 € 

„Mokrade“  odborná prednáška, základné 
rozdelenie, vysvetlenie pojmov, významu 
a dôležitosti zachovania mokradí, ku Svetovému 

5 KJK 110 6 € 6 € 
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dňu mokradí – 2.2. 

„Bambuľkine dobrodružstvá“  interaktívne 
čítanie zamerané na dôležitosť kamarátstva, 
motivačná hra, kde si deti môžu uvedomiť, aký 
dôležitý je kamarát 

5 KJK 58  3 € 3 € 

„Slovenské ľudové rozprávky“  zážitkové 
čítanie s cieľom poukázať na to, že dobrá rada je 
naozaj niekedy nad zlato, hľadanie zastaraných 
výrazov v texte, kvíz 

3 KJK 32 3 € 3 € 

„Snehuliak s horúcim srdcom“ zážitkové 
čítanie, čo je dobrý skutok, ako konať dobré 
skutky, ako si vieme navzájom pomáhať, dobrý 
pocit z dobrého skutku 

2 KJK 26 2 € 2 € 

„Film o Kremnici“ – audiovizuálne pásmo 
o našom meste 

2 KJK 32 2 € 2 € 

„Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev“ 
zážitkové čítanie, známe svetové mestá 
a pamätihodnosti v našom meste, príslovia a 
porekadlá 

2 KJK 35 2 € 2 € 

„Detektív v prírode“ odborná prednáška spojená 
s názornými ukážkami stôp a pobytových znakov 
v prírode, naučiť deti rozpoznávať stopy zvierat 

3 KJK 118 2 € 2 € 

„Voda v prírode“ odborná prednáška o vodných 
zdrojoch v prírode 

5 KJK 113 5 € 5 € 

„Knihovnícko informatická výchova“ spojená 
s exkurziou v knižnici 

12            KJK 198 3 € 3 € 

„Po vlčích stopách“ - odborná prednáška 
predstavujúca všetky druhy vlkov, historický 
prierez vzťahu človeka a vlka, kult vlka, jeho 
prenasledovanie, ukážka rôznych typov 
monitoringu 

2             KJK 36 2 € 2 € 

„Po medvedích stopách“ – odborná prednáška 
predstavujúca všetky druhy medveďov, historický 
prierez vzťahu človeka a medveďa, kult medveďa, 
jeho prenasledovanie, ukážka rôznych typov 
monitoringu 

2             KJK 29 2 € 2 € 

„Mapa a glóbus“ – odborná prednáška o vzniku, 
vývoji a význame máp od najstarších čias až po 
súčasnosť 

2            KJK 37 2 € 2 € 

„Ako žije les“ – odborná prednáška 
predstavujúca les ako miesto pre životný priestor, 
potravinové možnosti, hniezdiace možnosti 
rôznych druhov fauny a flóry 

2            KJK 44 2 € 2 € 

„Strom, ktorý dáva“ hlasné čítanie silného 
príbehu so zameraním na ľudské vzťahy 

3            KJK 76 3 € 3 € 

„Vtáka poznáš po perí“ – odborná prednáška 
zameraná na spoznávanie vtáčích druhov, ich 
spevu, siluet a spôsobov lovu 

7           KJK 129 3 € 3 € 

„Možno budem knihovníkom“ – zamestnanie 
žiakov 9. Ročníka ZŠ v knižnici, odovzdanie 
„detskej pracovnej zmluvy“ 

26            KJK 54 5€ 5 € 

„Hľadám lepšiu mamu“ – interaktívne čítanie, 
nácvik komunikačných zručností potrebných na 
zabezpečenie vlastnej bezpečnosti 

2           KJK 42 1 € 1 € 

„Pre moju mamku“ – tvorivá dielňa na tému 
„Deň matiek“ 

2 KJK 41 10 € 10 € 

„Daniel Hevier“ – prezentácia tvorby, hlasné 
čítanie 

6 KJK 80 5€ 5 € 

„Písmenkovo“ – interaktívne čítanie z knihy M. 
Hlušíkovej vhodné na konci š.r., kedy deti poznajú 
celú abecedu 

2 KJK 35 2 € 2 € 
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„Často si vymýšľam...že ma bolí hlava, aby 
som nemusel ísť do žalúdka“ zážitkové čítanie 
z vtipnej knihy, z príbehov vyplývajú ponaučenia 

2 KJK 29 1 € 1 € 

Život hraboša severského panónskeho“ – 
výstava spojená s odbornou prednáškou 

25 ZŠ 
Angyalova 

564 10€ 10 € 

„Čím som ja“ – interaktívne čítanie spojené 
s úlohami z knihy zamerané na prácu s pamäťou 

3 KJK 57 2 € 2 € 

„Sokoliari a ich zverenci“ – odborná prednáška 
spojená s ukážkou živých dravcov 

2 ZŠ P. Križku 300 30 € 30 € 

„Lastovičie rozprávky“ – hlasné čítanie, vzťahy 
medzi členmi rodiny 

3 KJK 64 2 € 2 € 

„Dravce a sovy“ – odborná prednáška 
o dravcoch a sovách na Slovensku, početnosť, 
potrava, letové schopnosti 

3 KJK 46 3 € 3 € 

„Kreatívna knižnica“ – letné tvorivé dielne počas 
celých letných prázdnin 

9 KJK 207 100€ 50 € 

„Hrôzostrašnorozprávkové utorky“ – hlasné 
čítanie počas celých letných prázdnin 

6 KJK 43 5 € 5 € 

„Spiaci les“ odborná prednáška o živote fauny 
a flóry počas zimného obdobia 

7 KJK 176 10 € 10 € 

„V prvej triede“ – čítanie s porozumením, 
slávnostné odovzdanie čitateľského preukazu 

5 KJK 63 5€ 5 € 

„Stráž prírody“ – odborná prednáška 
predstavujúca úlohy, povinnosti a práva stráže 
prírody 

5 KJK 81 5€ 5 € 

„Encyklopédie“ – náučná literatúra, 
oboznámenie sa s encyklopédiami, orientovanie 
sa v encyklopédiách 

2 KJK 23 2€ 2 € 

„Vianočná tvorivá dielňa“ tvorivá dielňa na tému 
Vianoc 

5 KJK 92 30€ 30 € 

„Zimný les“ – odborná prednáška 2 KJK 25 2 € 2 € 

„Krajinka s koníkom“ – zážitkové čítanie, 
pantomíma, absolvovanie prekážok v „manéži“ 

2 KJK 23 2 € 2 € 

„Tomáš Janovic“ prezentácia tvorby, hlasné 
čítanie 

2 KJK 26 2 € 2 € 

„Kremničan“ stretnutie členov autorského klubu 2 KJK 9 2 € 2 € 

„Klikni na to“ počítačový kurz pre seniorov 8 KJK 17 10 € 10 € 

„Držiac sa svetla“ výstava fotografií 2 KJK 6 5 € 5 € 

Spolu: 204         3444             304 254 
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VI. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA,  

ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt 
 
a) jednorazové podujatia 

 
NÁZOV 

 
TERMÍN 

 
MIESTO 

POČET 
NÁVŠTEVN

ÍKOV 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
PODUJATIE 

Z TOHO 
NÁKLADY 

CELKOM KI 

„Výstava prác žiakov SG 

a SSŠ“ 
23.4.2015        KJK 182 100 0 

      

      

Spolu:  1 X X 182 100 0 

 
b) cyklické podujatia   

 
NÁZOV 

POČET 
OPAKOVANÍ 

 
MIESTO 

POČET 
NÁVŠTEVN

ÍKOV 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
PODUJATIE 

Z TOHO 
NÁKLADY 

CELKOM KI 

Nerealizovali sme      

      

      

Spolu: X X    

 
 
 

VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ  

 
Metodická a koordinačná činnosť bola realizovaná pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica 
a Žiar nad Hronom, pre 54 obecných knižníc a 3 mestské knižnice.   
Knižnica podpísala dohody o ústrednom dopĺňaní knižničného fondu s 12 obcami metodicky 
riadeného regiónu. Finančná čiastka, ktorú obce vyčlenili na nákup KF na tento účel bola 
1416,95 €. 
Knižnica realizovala 36 metodických návštev, z toho 33 v obecných  a 3 v mestských 
knižniciach, čo predstavuje o 11 viac ako bolo plánované, nakoľko sa vymenila pracovníčka 
oddelenia metodiky a automatizácie. Metodické návštevy boli zamerané na oboznámenie sa 
s priestormi knižnice, problémami jednotlivých knižníc, dodržiavanie všeobecne platných 
právnych predpisov, vedenie knižnej evidencie, revízie knižničného fondu, vyraďovanie 
literatúry atď.  
Metodických konzultácií knižnica poskytla 119 a to osobne, telefonicky, mailovou poštou podľa 
požiadaviek knihovníkov, najviac ohľadom ročných štatistických výkazov, dohodách o dopĺňaní 
knižničného fondu. 
 
Vnútroknižničná metodika sa realizovala v spolupráci s ostatnými odbornými oddeleniami 
knižnice a zamerala sa najmä na pomoc pri riešení odborných problémov, pri prevádzkových 
problémoch v oblasti automatizácie a využívaní KIS a online katalógu Clavius a Carmen., 
benchmarking, spracovanie štatistiky pre Štatistický úrad SR, ďalej sa podieľala na príprave 
projektov a žiadostí o dotácie od Mesta Kremnica. V roku 2015 sme riešili v spolupráci s Dr. 
Sabom a pracovníčok Krajskej knižnice Ľ. Štúra problémy s vykazovaním štatistiky knižničného 
fondu. 
V sledovanom období boli spracované nasledovné dokumenty: 

 Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára za rok 2014 

 Plán činnosti Knižnice Jána Kollára na rok 2015 
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 Ročný výkaz o knižnici za rok 2014 + kontrola a registrácia štatistických výkazov 
mestských a obecných knižníc metodicky riadeného regiónu 

 Ročný štatistický výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2014 

 Ročný štatistický výkaz za rok 2014 – znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

 Aktualizácia súborného katalógu periodík pre rok 2015 do databázy Univerzitnej knižnice 
v Bratislave 

 Prezentácia činnosti verejných knižníc za rok 2014 

 Knižnica poskytovala ďalšie údaje podľa požiadaviek zriaďovateľa a vyšších 
metodických pracovísk 
 

 
 
a) jednorazové podujatia 

 
NÁZOV 

 
TERMÍN 

 
MIESTO 

POČET 
ÚČASTNÍK

OV 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
PODUJATI

E 

Z TOHO 
NÁKLADY 

CELKOM KI 

Obvodová porada pre 
verejné knižnice metodicky 
riadeného regiónu 

 
3.12.2015 

MsK Banská 
Štiavnica 

 
        7 

 

 
15 € 

 
15 € 

Obvodová porada pre 
verejné knižnice metodicky 
riadeného regiónu 

 
8.12.2015 

 
KJK 

Kremnica 

 
0  

 
0  

 
0 
 

Obvodová porada pre 
verejné knižnice metodicky 
riadeného regiónu 

 
9.12.2015 

MSK Žiar 
nad Hronom 

 
7 

 

 
5 € 

 
5 € 

Obvodová porada pre 
verejné knižnice metodicky 
riadeného regiónu 

 
10.12.2015 

 
MsK 

Žarnovica 

 
1 

 

 
10 € 

 
10 € 

Spolu: X X 15  30 € 30 € 

 
 
 
 
 
b) cyklické podujatia   

 
NÁZOV 

POČET 
OPAKOVANÍ 

 
MIESTO 

POČET 
ÚČASTNÍK

OV 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
PODUJATI

E 

Z TOHO 
NÁKLADY 

CELKOM KI 

Metodické návštevy 36 BS, ZC, ZH  102 186 € 186 € 

Metodické konzultácie 
osobné, telefonické, 
mailové 

 
119 

KJK, BS, ZC, 
ZH 

 
        238 

 
       10 € 

 
 

 
10 € 

      

Spolu: X X 340 196 € 196 € 
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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.  

 
 

EDIČNÁ ČINNOSŤ / TITULY NÁKLAD 
(POČET 

KS) 

FINANČNÉ 
NÁKLADY 
CELKOM 

Z TOHO 
VLASTNÉ 
NÁKLADY 

BIBLIOGRAFIE    

Tri divadlá a jeden režisér, tematická 
regionálna bibliografia/zost. Alžbeta 
Madudová. Kremnica, KJK 2015, CD  

ISBN: 978-80-89556-09-0 

v elektr. 
podobe 

20 ks CD 

 

 

25 

   

 

25 

Tri divadlá a jeden režisér, tematická 
regionálna bibliografia/zost. Alžbeta 
Madudová. Kremnica, KJK 2015, CD  

ISBN: 978-80-89556-10-6 

Online 
verzia 

6 ks CD 

 

 

8 

 

 

8 

Nasledujúce tituly nie sú zahrnuté v počte 

edičných titulov  uvádzaných v Ročnom výkaze 

o knižnici za rok 2015-KULT 10-01-modul 4, 

riadok 26 

   

KNIŽKO. Zost. Radoslava Filová. Graf.úprava 
R.Fillová 
Kremnica: KJK, máj 2015, nestr. 

  
 

30 

 
 

75 

 
 

75 

KNIŽKO. Zost. Radoslava Fillová 
Graf.úprava R.Fillová 
Kremnica,október 2015,nestr. 

 
 

30 

 
 

75 

 
 

75 

Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána 
Kollára za rok 2014. Sprac. I. Kuzmická 
(odborná časť) 
Ing. P.Pajerská (ekonomická časť) 
KJK, Február 2015, 46 s. 
Pre internú potrebu 

 
 
 

 
6 

 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

20 

Plán činnosti Knižnice Jána Kollára na rok 
2015. Sprac. I. Kuzmická 
KJK, Február 2015, 25 s. 

 
6 

 
10 

 
10 

    

Spolu: 98 213 213 
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IX.  PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ  A PLÁNOVANÉ INDIVIDUÁLNE 
ÚLOHY   

a)   dlhodobé úlohy, stav rozpracovanosti  
     Dlhodobé úlohy v stave rozpracovanosti nemáme 
        
b)   začaté a ukončené úlohy v hodnotenom roku  

 

Knižnica sa zapojila do benchmarkingu  knižníc bezplatne.  Cieľom benchmarkingu je 

porovnanie niektorých výsledkov slovenských a českých knižníc v mestách s 

porovnateľným počtom obyvateľov. 

Výstup projektu: 

o vytvoriť a testovať benchmarkingový systém pre hodnotenie činnosti knižníc 
o pomôcť knižniciam analyzovať vlastné výkony, porovnať ich s inými   knižnicami 

a nájsť najlepšie spôsoby riešenia 
o efektívne využiť štatistické údaje. 

   
      Knižnica zosumarizovala údaje pre súborný katalóg periodík na základe výzvy Univerzitnej 
knižnice v Bratislave, ktorá je správcom katalógu. 
 

X. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE KNIŽNICE  

 
Knižnica mala k 31.12.2015 k dispozícii nasledovnú výpočtovú techniku: 

 1 ks server potrebný na prevádzku knižnično-informačného systému Clavius 

 20 počítačových staníc 

 4 notebooky 
Z toho: s pripojením na internet: 19 PC a 4 notebooky 
            prístupných pre používateľov s prístupom na internet 6 PC cez wifi pripojenie. 
 
Na 2 počítače knižnica v roku 2015 zo sponzorského príspevku zakúpila rozšírenie pamäte, 
nakoľko už nespĺňali technické parametre na kvalitné využívanie. 
Z rozpočtu VUC bol zakúpený nový výkonný počítač HP Pavilion, ktorým bola nahradená 
zastaraná PC zostava v oddelení získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov.  
K počítačom slúžiacim pre používateľov bola zakúpená tlačiareň HP Desk Jet 4535. 
V oddelení literatúry pre dospelých bolo potrebné riešiť kúpu nového kopírovacieho zariadenia 
z dôvodu veľkej poruchovosti a vysokým nákladom na údržbu. Zakúpené bolo multifunkčné 
kopírovacie zariadenie Brother MFC J6520 DU. 
 
Knižnica pravidelne aktualizovala svoju webová stránku www.kjkk.sk, webdesign: IRIS software, 
ktorú spravuje IT technik cez redakčný systém FLOX. Ochrana dát bola zabezpečená cez 
antivíruskový program ESET smart security 4. Internetovú stránku knižnice navštívilo 5356 
užívateľov. 
Bezplatné služby verejného internetu v roku 2015 využilo 4341 návštevníkov. 
Okrem on-line katalógov Clavius  a Carmen, umiestnených 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 6257 
respondentov. 
Na propagáciu činnosti využila knižnica registráciu v sociálnej sieti Facebook – Knižnica Jána 
Kollára, Kremnica. 

http://www.kjkk.sk/
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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. 

 
 
 

XI. GRANTY A DOTÁCIE  
a) vypracované a predložené projekty (Dotačný systém MK SR vrátane KP, Fond na 
podporu umenia  a iné...)  
 
 

NÁZOV PROJEKTU A ZAMERANIE POŽADOVANÁ 
VÝŠKA DOTÁCIE / 
GRANTU V EUR 

PRÍJEMCA ŽIADOSTI 
PROJEKTU 

Nákup knižného fondu pre veľkých aj malých 3515 MK SR-  2.5   

Kultúrne poukazy  MK SR – 8.2 

Noc s Andersenom  250 Mesto Kremnica 

Obnova a doplnenie knižného fondu 1000 Mesto Kremnica 

Moje super leto 1600 Coop Jednota 

Sponzorský príspevok k 90. výročiu  ELBA, a.s. 

Spolu: 6365 X 

 
 
 
 

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

NÁZOV PROJEKTU POŽADOVAN
Á VÝŠKA 

DOTÁCIE / 
GRANTU V 

EUR 

SCHVÁLENÁ 
VÝŠKA 

DOTÁCIE / 
GRANTU V 

EUR 

SPOLUFINA
NCOVANIE 

KI 

SPOLUFINAN
COVANIE 

BBSK 

POSKYTOVATEĽ 
DOTÁCIE / 
GRANTU 

Nákup knižného fondu 
pre veľkých aj malých 

        3515       3515 
 

0 185 MK SR – 2.5  

Kultúrne poukazy  6 0 0 MK SR – 8.2 

Noc s Andersenom  250 300   Mesto Kremnica 

Obnova a doplnenie 
knižného fondu 

1000 200 0 0 Mesto Kremnica 

Moje super leto 1600 0 0 0 Coop Jednota 

Sponzorský príspevok 
k 90. výročiu 

 300 0 0 ELBA, a.s. 

Sponzorský príspevok  50,06 0 0 Coop Jednota 

Spolu: 6365 4371,06 0 185 X 
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XII. SPOLUPRÁCA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU,  INÝMI SUBJEKTMI 
A ORGANIZÁCIAMI 
 

 
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 postihnutím), Základná škola pri Zdravotníckom 
zariadení Kremnica, Detská ozdravovňa „Slniečko“ 
stredné školy (Gymnázium a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici, Súkromné 
gymnázium J. Z. Mallu, Stredná odborná škola pre mládež so sluchovým postihnutím, 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 
NBS - Múzeum mincí a medailí v Kremnici 
Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici 
Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica 
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 
Autorský klub literátov a výtvarníkov Banská Štiavnica 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom 
 
Spoluprácu a kontakty s nimi sme využívali najmä pri realizácii činností zameraných na : 

o vzdelávanie občanov 
o profesijnú orientáciu žiakov ZŠ 
o rozvíjanie umeleckých aktivít 
o približovanie historických tradícií regiónu 
o formovanie estetického cítenia občanov 
o zmysluplné relaxovanie 

s cieľom získavania ďalších používateľov, ovplyvnenia počtu výpožičiek, poskytovania 

informácií a skvalitňovania všetkých poskytovaných služieb. 

V Kremnici, dňa 22.02.2016 

Spracovali: Iveta Kuzmická  (odborná časť)  

                   Ing. Petronela Pajerská (ekonomická časť) 

Zodp. :        Mgr. Peter Lysek, riaditeľ  

                                                                            Mgr. Peter Lysek 
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Knižnica Jána Kollára, Kremnica 

 
 

 
Ukazovateľ 

Merná 
 jednotka 

 

Plán 
na rok 
2015 

Skutočnosť 
2015 

Plnenie % 

KNIŽNIČNÝ FOND kn.j. 59272 60151 101,48 

z toho: odborná lit. pre dospelých kn.j. 19359 22090 114,11 

            krásna lit.  pre dospelých kn.j. 21765 20750 95,34 

            odborná lit. pre deti kn.j. 2753 4573 177,73 

            krásna lit. pre deti kn.j. 14022 11199 79,87 

            špeciálne dokumenty kn.j. 1373 1539 112,09 

Počet titul. odoberaných periodík titul 35 35 100 

Prírastky spolu kn.j. 600 1196 199,33 

            z toho kúpou kn.j. 450 1056 234,67 

                      darom kn.j. 150  139 92,67 

Úbytky knižničných jednotiek kn.j. 800 801 100,13 

Počet zv. na 1 obyvateľa kn.j. 10,72 11,75 109,61 

Počet zv. na 1 čitateľa kn.j. 31,20 27,18 87,12 

Obrat KF index 2,19 2,16 - 

Nákup na 1 obyvateľa € 1,34 2,18 - 

KF spracovaný automatizovane kn.j. 59272 60151 - 

Finančné prostriedky na nákup KF celkom € 4100 10806,45 263,57 

z toho: nákup KF (bez grantov) € 500 7091,45 1418,3 
            nákup KF (z grantov a dotácie mesta) € 3600     3715 103,19 

VÝPOŽIČKY kn.j. 130000  130294 100,23 

z toho:  absenčné kn.j.     100000  104308 104,31 

             prezenčné kn.j. 30000   25986 86,62 

z toho: odborná lit. pre dospelých kn.j. 19500   15612 80,06 

            krásna lit.  pre dospelých kn.j. 42000   42129 100,31 

            odborná lit. pre deti kn.j. 7000     8427 120,39 

            krásna lit. pre deti kn.j. 19700   21837 110,85 

            špeciálne dokumenty kn.j. 500 721 144,2 

            periodiká kn.j. 41300 41568 100,65 

MVS iným knižniciam kn.j. 30 25 83,33 

MVS z iných knižníc kn.j. 60 30 50 

Počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j.      24,28 25,46 104,86 

Celková plocha knižnice m
2 

800 800 - 

z toho: priestory pre používateľov m
2
 650 650 - 

Rešeršná činnosť rešerš 15 8 53,33 

- počet záznamov záznam 1700 397 23,35 

Poskytnuté faktografické  informácie informácie 8000 9590 119,88 

REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA osoba 1900 2213 116,47 

z toho: deti do 15 rokov osoba 600 1036 172,67 

Návštevníci spolu osoba 26000 27931 107,43 

% čitateľov z počtu obyvateľov % 34,37 43,25 125,84 

Počet obyvateľov osoba 5528 5116 - 

KOLEKTÍVNE PODUJATIA podujatie 224 264 117,86 

Metodické návštevy spolu návšteva 20 36 180 

z toho: v mestských knižniciach návšteva 4 3 75 

            v obecných knižniciach návšteva 16 33 206,25 

Konzultácie a poradenstvo konzultácie 150 119 79,33 

Odborné semináre, porady podujatie 3 4 133,33 

Edičná činnosť titul 1 1 100 
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KOMENTÁR 

 
k ročnej závierke a výsledku hospodárenia 

k  31.12.2015 
                               / v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta / 

 

 
Účtovná závierka riadna 

od 1.1.2015 do 31.12.2015 

 

 

IČO 359 87197 

 

Názov účtovnej jednotky 

K n i ž n i c a       J á n a      K o l l á r a  

 

 

Sídlo účtovnej jednotky 

Š t e f á n i k o v o      n á m e s t i e     3 3 / 4 0 

9 6 7  0 1    K r e m n i c a 

 

 

Číslo telefónu 

0 4 5 / 6 7 4 2 0 6 3 

 

 

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 Banskobystrického 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 31.12.2015 je riadna. 
 

Štatutár                                                              Mgr. Peter Lysek,  riaditeľ knižnice 

                                                                             od 01.05.2014                                                      

 

Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ, vymenúva ho na 

základe výberového konania. 

 

Zástupca štatut. orgánu                                    Iveta Kuzmická 

 

Priemerný počet  zamest. počas účt. obdobia            12,5 

 

Počet riadnych zamestnancov                                     13 
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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 nad obecnou 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 

      Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo 

svojej činnosti. Účtovné metódy neboli v priebehu účtovného obdobia r. 2015 menené. Organizácia 

postupuje v zmysle opatrenia MFSR č. MF 16786/2007-31.  

     Organizácia postupuje v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

     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 2015. 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.2015 
 

Dátum 

číslo 

Rozpočtové opatrenie Zdroj  41 Spolu  41 Zdroj  111 Spolu  111 

10.02.2015 

5705/2015/ 

ODDF 

Rozpis rozpočtu 2015 610-   94.427,00 

620-   33.522,00 

630-     7.832,00 

632-   13.645,00 
 

 

 

149.426,00 

 

 

 

  

03.08.2015 

5705/2015/ 

ODDF 

Rozpočt. opatrenie č.1 

grant MK SR 

  

 

630-     

3.515,00 

   

 3.515,00 

29.10.2015 

5705/2015/ 

ODDF 

Rozpočt. opatrenie č.2 

zvýšenie 

610-      999,00 

620-      354,00 

630-   7.517,00 

632-   2.500,00 
 

 

  

160.796,00 

 

   

 

03.12.2015 

5705/2015/ 

ODDF 

 

Rozpočt. opatrenie č.3 

kultúrne poukazy 

  

 

 

630-     
        6,00 

 

3.521,00 

23.12.2015 

5705/2015/ 

ODDF 

 

Rozpočt .opatrenie č.4 

úprava 

 

610-   -8.207,19 

620-   -4.096,41 

630-  14.018,51 

632-   -1.980,00 

640-       265,09 

 

 

 

160.796,00 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

SPOLU   160.796,00     3.521,00 
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PRÍJMY 

 
Knižnica na zabezpečenie činnosti použila príjmy vo výške  167.980,04 Eur 

              

 

Dotácia VÚC poskytnutá na bežné transfery                               160.796,00 Eur                 95,72 %   

ZF41 

Dotácia VÚC poskytnutá na kapitálové transfery                                   0,00 Eur   

 

 

Dotácia zo ŠR                                                                                   3.521,00 Eur                   2,10 %       

ZF 111 

Dotácia ŠR od MK  projekt MK-637/2015/2.5                                3.515,00 Eur  

 
spolufinancovanie                                                                                                         185,00 Eur 

pridelená výška na kofinancovanie                                                                               185,00 Eur                                                              

Dotačný systém MK SR bol podporený a použitý na  nákup kníh. 

 

Prijaté kultúrne poukazy                                                                          6,00 Eur  

 

 

Transfér v rámci VS z rozpočtu obce (Mesto Kremnica)                   500,00 Eur                      0,30 % 

ZF 11H   
Noc s Andersenom                                                                                                      300,00 Eur 

Nákup kníh                                                                                                                  200,00 Eur 

 

  

Iné zdroje – sponzorský príspevok  ELBA,a.s.Kremnica                   300,00 Eur                    0,18 %  

ZF 72a   
Sponzorský príspevok  pri príležitosti 90.výročia vzniku knižnice                              300,00 Eur 

 

 

                                 

Z vlastných príjmov                                                                          2.863,04 Eur                   1,70 %   

ZF 46 

Tržby- príjmy z knižničnej činnosti                                                  2.863,04 Eur   
z toho 

príjmy za členské preukazy                                                                                           901,70 Eur 

kopírovanie                                                                                                                        3,40 Eur 

MVS titul                                                                                                                           4,80 Eur  

MVS poštovné                                                                                                                 44,00 Eur    

vypracovanie rešerší a iné                                                                                           1.909,14 Eur   
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VÝNOSY 

 
Celkové výnosy                                                                            170.073,77 Eur   

 

 

Vlastné príjmy knižnice                                                                    2.913,10 Eur             1,71 %        
Tržby z predaja služieb                                                                                               2.863,04 Eur    

z toho členské 901,70 Eur, MVS 48,80 Eur, za upomienky 417,03 Eur 

           kopírovanie 3,40 Eur, rešerše 19,80 Eur, popl. za rezerváciu 31,50 Eur 

           ostatné 1.440,81 Eur 

Príjem na základe zmluvy o reklame, tovar v hodnote                                                50,06 Eur       

 

Dotácie od zriaďovateľa                                                                160.796,00 Eur           94,55 %  

 

Výnosy z kap. transf. z rozp. VUC                                                   1.628,71 Eur              0,96 % 

 

Výnosy samospr. z bež. transferov zo ŠR a od iných SVS               4.021,00 Eur                2,36 %  

 

Grant z mesta Kremnica                                                                      500,00 Eur  
Noc s Andersenom                                                                                                       300,00 Eur 

Nákup kníh                                                                                                                   200,00 Eur      

 
                                                                                          

Dotácia z dotačného systému MK SR                                              3.515,00 Eur      
Dotačný systém MK SR bol podporený a použitý na  nákup kníh. 

 

 

 

Prijaté kultúrne poukazy                                                                         6,00 Eur   
 

Výnosy z kap. transf. zo ŠR od iných subjektov VS                          414,96 Eur                0,24 % 

   

Výnosy samosprávy z BT od ostatných subj. mimo VS                    300,00 Eur                0,18 % 

Sponzorský príspevok  pri príležitosti 90.výročia vzniku knižnice                            300,00 Eur 

od (ELBA,a.s.)   Kremnica v plnej sume použitý na zakúpenie výpočtovej  

techniky 
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VÝDAVKY 

 
Kniž. na zabezpeč. činnosti použila výdavky v sume                   168.324,36 Eur 
  

 

Z dotácie VÚC -poskytnutá na bežné transfery                                160.796,00 Eur        95,53 %  

ZF 41 

  

 

Zo ŠR                                                                                                    3.521,00 Eur          2,09 % 

ZF 111  
Dotácia ŠR od MK  projekt MK-637/2015/2.5, nákup kníh                                          3.515,00 Eur  

Prijatá suma za KP bola použitá na uhradenie časti                                                              6,00 Eur  

Faktúry za čistiace prostriedky 

 

Transfér v rámci VS z rozp.obce (Mesto Kremnica)                               500,00 Eur           0,30 % 

ZF 11H  
Na nákup materiálu- podujatie Noc s Andersenom                                                            300,00 Eur 

Na nákup kníh                                                                                                                     200,00 Eur 

                                  

 

Iné zdroje – sponzorský príspevok  ELBA,a.s. Kremnica                       300,00 Eur            0,18 %  

ZF 72a   
Sponzorský príspevok  pri príležitosti 90.výročia vzniku knižnice                                   300,00 Eur 

v plnej sume použitý na zakúpenie výpočtovej techniky 

 

 

                                                                                                  

Z vlastných príjmov                                                                               3.207,36 Eur         1,90 %    

ZF 46                                                                             
Z príjmov  roku 2015 a zo zostatku z predchádzajúcich rokov 
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NÁKLADY  

 

Celkové náklady                                                                              170.489,03 Eur  

 

 

Účtovná skupina 50 – spotrebované nákupy          
Spotreba materiálu                                                                               24.017,64 Eur        14,09  % 

účet 501                                                                                        
Knihy                                                                                                                              10.542,39 Eur            6,19 % 

Časopisy                                                                                                                            1.418,69 Eur           0,83 % 

Ostatný materiál                                                                                                              12.056,56 Eur           7,07 % 

 

Spotreba energie                                                                                   12.185,14 Eur          7,15 %  

účet 502  
Elektrická energia                                                                                                           11.922,01 Eur   

Voda                                                                                                                                    263,13 Eur          

 

 

Účtovná skupina 51 – služby  
Opravy a udržiavanie                                                                      525,58 Eur          0,31 % 

účet 511 

Cestovné                                                                                                    237,15 Eur          0,14 % 

účet 512   

Ostatné služby                                                                                        7.149,85 Eur          4,19 %                

účet 518 

 

 

Účtovná skupina 52 – osobné náklady 

Mzdové náklady                                                                                  87.718,81 Eur        51,45 % 

účet 521 
z toho OON                                                                                                                         500,00 Eur          

priemerná   mzda                                                                                                                528,32 Eur   

Zákonné sociálne poistenie                                                                  29.739,75 Eur           17,44 % 

účet 524         

Ostatné sociálne poistenie                                                                           39,84 Eur             0,02 %  

účet 525 

Zákonné sociálne náklady                                                                     5.277,86 Eur              3,10 % 

účet 527  

 

 

Účtovná skupina 53 – dane a poplatky  
Ostatné dane a poplatky                                                                    382,36 Eur           0,22 % 

účet 538 

 

 

Účtovná skupina 54 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                 130,00 Eur          0,08 % 

účet 548  
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Účtovná skupina 55 – odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a finanč. činnosti  

a zúčtovanie časového rozlíšenia 
Odpisy dlhodob. nehm. majetku a dlh. hmot. majetku                          2.861,59 Eur           1,68 % 

účet 551  

  

  

Účtovná skupina 56 – ostatné finančné náklady  
Ostatné finančné náklady                                                                           213,46  Eur         0,12 % 

účet 591  
 

účet 568 

        

 

Účtovná skupina 59 – dane z príjmov 

Splatná daň z príjmov                                                                                 10,00  Eur          0,01 % 

účet 591 
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Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 

 
A. Neobežný majetok                                                                                        93.254,58 Eur  
 

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok -prehľad o pohybe      

Názov Účet Riadok 

súvahy 

OC k 

31.12.2014 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+/- 

OC k  

31.12.2015 

Sam.hnut.veci 022 016 62.233,22    0,00  62.233,22 

Dopr.prostr. 023 017 12.281,42     0,00  12.281,42 

DHIM 028 020   2.100,27  205,80    1.894,47 

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

Software 013 005 6.133,29     0,00    6.133,29 

SPOLU   93.460,38     205,80  93.254,58 

        

      Majetok je poistený v UNIQA poisťovni a.s. prostredníctvom zriaďovateľa Poistnou  

zmluvou č. 9127000721  s účinnosťou od 16.01. 2015.  

      Organizácie spravuje majetok vo vlastníctve zriaďovateľa, v celkovej hodnote          

76.907,39 Eur. 

      Knižný fond organizácie k 31.12.2015 je vo výške 234.373,92 Eur. 

  

 

B. Obežný majetok                                                                                             5.117,17 Eur  
 

      Zásoby účet                                                                                                         54,53 Eur 

      PHL v nádrži motorového   vozidla v celkovej výške                                        54,53 Eur  

 

      Finančné účty                                                                                                 5.062,64 Eur 

      Pokladnica                                                                                                         234,79 Eur  

      Známky v trezore knižnice v celkovej výške                                                    139,50 Eur  

      Bankové účty                                                                                                  4.688,35 Eur  
       / z toho účet SF 281,54 EUR  a vlastný účet KJKK 4.406,81 EUR / 
 

 

C.  Časové rozlíšenie                                                                                           2.015,76 Eur 

 

      Na účte časového rozlíšenia 381 bolo naúčtované: 

predplatné za noviny a časopisy pre rok 2016 1.385,62 Eur,  poistenie preprav. osôb 12,92 Eur, 

nájom rádio vysielača 33,01 Eur, nájom za P.O.Box 1-9/2016 27,00 Eur,  internet  49,67 Eur, 

webhost. služby 8,34 Eur, ESET 499,20 Eur. 
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Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

 

A. Vlastné imanie                                                                                                9.975,79 Eur  

 

Názov Účet Riadok 

súvahy 

stav 

31.12.2014 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presun 

+/- 

stav 

31.12.2015 

Nevyspor.výsl. 

hosp.min.rokov 

211 124 

 

7.017,63      2.958,16    9.975,79 

Výsldok hosp.  125 2.958,16    -415,26 

SPOLU   9.975,79     9.560,53 

        

 

 

 

B. Záväzky                                                                                                             2.738,30 Eur  
Rezervy 

Názov Účet Riadok 

súvahy 

stav 

31.12.2014 

Tvorba 

+ 

Zníženie 

- 

Presun

+/- 

stav 

31.12.2015 

Ostatné 

krátkodobé 

rezervy 

323 131     0,00  100,00 0,00        100,00 

SPOLU       0,00  100,00        100,00 

        

Rezervy na nevyfakturované a spotrebované vodné a stočné   od 23.09.2015 do 31.12.2015 
rezerva na  r.2015 

rok použitia rezervy  r.2016 

 

Zúčtovanie  medzi subjektami verejnej správy 

Názov Účet Riadok 

súvahy 

stav 

31.12.2014 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presun 

+/- 

stav 

31.12.2015 

Zúčt. transferov 

rozp. obce a 

VÚC 

355 132     3.508,15       0,00 1.628,71      1.879,44 

SPOLU       3.508,15  1.628,71     1.879,44 

        

Zúčtované odpisy 
 

 
Dlhodobé záväzky    

Názov Účet Riadok 

súvahy 

stav 

31.12.2014 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presun 

+/- 

stav 

31.12.2015 

Záväzky zo 

sociál.fondu 

472 144 297,37 798,81 814,64     281,54 

SPOLU   297,37       281,54 

        

Čerpanie- príspevok na stravovanie zamestnancov 
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Krátkodobé záväzky     

Názov Účet Riadok 

súvahy 

stav 

31.12.2014 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presun 

+/- 

stav 

31.12.2015 

Dodávatelia 321 152 97,50 467,32 97,50     467,32   

SPOLU   97,50 467,32 97,50     467,32 

        

DF č. 231Slovak Telekom, a.s.   pevná linka, internet                  12/2015         92,98 Eur 

DF č. 230 RIGHT POWER ENERGY,s.ro. nedoplatok elektr.en. 12/2015       282,92 Eur 

DF č.229 Fittich s.r.o kontrola EZS                                               IV.Q. /2015   91,42 Eur                            
 

 

Názov Účet Riadok 

súvahy 

stav 

31.12.2014 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presun 

+/- 

stav 

31.12.2015 

Daň z príjmov 341 166  10,00   10,00   

SPOLU    10,00    10,00 

        

Daň zo zmluvy o reklame 
 

 

 

C. Časové rozlíšenie                                                                                               1.961,32 Eur   
   

        Názov Účet Riadok 

súvahy 

stav 

31.12.2014 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presun 

+/- 

stav 

31.12.2015 

Výnosy 

budúcich obd. 

384 180   2.376,28  414,96   1.961,32 

SPOLU     2.376,28    414,96   1.961,32 

        

Poskytnutý kapitálový transfer zo ŠR prostredníctvom zriaďovateľa. 

Knižnica neeviduje záväzky po lehote splatnosti. 
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                                  Záver 

 

 
     Výnosy                                170.073,77 Eur   

     Náklady                               170.489,03 Eur 

     Hospodársky výsledok          - 415,26 Eur 

 

      

 

 

 

 

 

     Knižnica Jána Kollára naďalej efektívne využíva finančné prostriedky z daňových príjmov pri 

maximálnom hospodárení. Nákup a obnova knižničného fondu  sa realizovala z grantov MK SR a 

z dotácie BBSK. 

     Mesto Kremnica poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta na Noc s Andersenom a na nákup kníh. 

     Na základe Zmluvy o reklame od objednávateľa COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo 

poskytlo sponzorský príspevok na nákup tovaru v hodnote 50,06 Eur. Pri príležitosti 90.výročia vzniku 

knižnice akciová spoločnosť ELBA, a.s. v zastúpení predsedu predstavenstva a.s. a podpredsedu 

predstavenstva a.s. poskytla sponzorský príspevok vo výške 300,- Eur. 

     Pri rovnakej príležitosti BBSK navŕšila rozpočet o sumu 500,- Eur na propagačné materiály. 

     V roku 2015 sa uskutočnil prieskum trhu na služby IT, administráciu webovej 

stránky  na  poskytovanie PZS a na revíziu elektrospotrebičov a elektrických zariadení. 

     Ku koncu roku 2015 bola vykonaná revízia, odborná skúška a prehliadka elektrospotrebičov 

a elektrických zariadení.  

     Úrad BBSK uzatvoril novú poistnú zmluvu  PZP a HP s poisťovňou KOOPERATIVA  a.s. 
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Hospodárenie vyčíslené v % 

  Ukazovateľ 
Skutočnosť 2015 v 

eurách v % 

 a)  CELKOVÉ NÁKLADY NA ČINNOSŤ 

 

          170.489,03   

       z toho :   

        podiel miezd  z celkových nákl.-bez OON    87.218,81  52,82 

        podiel odvodov do poisťovní               35.057,45 17,84 

        zostávajúce náklady na prevádzku   48.212,77                   29,34 

b) CELKOVÉ VÝNOSY NA ČINNOSŤ 

 

170.073,77  

         z toho   

         dotácia od zriaďovateľa 160.796,00 94,55 

         dotácia zo ŠR     3.521,00 2,07 

         dotácia mesto Kremnica       500,00 0,29 

 
        výška finančných prostriedkov z celk. 
rozpočtu na hl.činn.-príjmy organizácie    3.213,10 1,89 

          z toho :   

                            tržby     2.863,04 
 

                            iné výnosy        350,06 
 

c) PREHĽAD O FIN..PROSTR. MK SR       pridelených            použitých  

  MK-637/2015/2.5, nákup kníh    3.515,00 3.515,00 

 Kultúrne poukazy          6,00        6,00 

  
pridelená výška na 

kofinancovanie  
použitá výška na 
kofinancovanie 

  

Pridelené a použité finančnéprostriedky na 
kofinancovanie podporených projektov v GS 
MK SR z rozpočtu VÚC    185,00      185,00     

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov kultúrnej inštitúcie:Knižnica Jána Kollára, Kremnica Príloha č. 1

Skutočnosť plnenia príjmov v eur

Zdroj 

/ kód

111 Transfery v rámci verejnej správy zo št.r. 312008 5 286 3 521

46 Vlastné príjmy spolu: 2 995 2 863

z toho:

46 Granty 311

46 Príjmy z prenajatých pozemkov 212002

46 Príjmy z prenajatých budov,priest. a objekt. 212003

46 Príjmy z prenajatých strojov., prístrojov 212004

46 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 223001 2 995 2 863

46 Ostatné nedaňové príjmy

70 Granty a trasfery spolu

11H Transféry v rámci verejnej správy z rozp. obce 312007 1 042 500

72a Granty 311 300

41 Transfery v rámci verejnej správy z rozp.VUC 312008 149 464 160 796

 Bežné príjmy spolu 158 787 167 980

Dátum: 15.02.2016

Spracoval / linka:Ing.Petronela Pajerská Schválil: Mgr. Peter Lysek 

045/6742063 riaditeľ knižnice

Žiadame dodržať formát tabuľky

PoznámkyPoložka
Skutočnosť rok 

2014

Skutočnosť rok 

2015
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Názov kultúrnej inštitúcie: Knižnica Jána Kollára, Kremnica Príloha č. 2

Prehľad čerpania bežných výdavkov v eur

z daňov. z nedaň. z dotá- z daňov. z nedaň. z dotá-

Celkom príjmov príjmov cie ŠR iné Celkom príjmov príjmov cie ŠR iné

(41) (46) (111) (41) (46) (111)

600  - Bežné výdavky celkom 158 511 149 464 2 719 5 286 1 042 168 324 160 796 3 207 3 521 800

v tom: 0 0

610 - Mzdy, platy, sl. pr. a OOV 84 886 84 786 100 0 0 87 219 87 219 0 0 0

z toho: 0 0

    611 - Tarifný plat 74 749 74 649 100 73 459 73 459

    612 - Príplatky 10 137 10 137 0 0 12 960 12 960 0 0 0

z toho:  osobný 8 579 8 579 11 069 11 069

             príplatok za riadenie 1 558 1 558 1 891 1 891

             ostatné zákonné príplatky 0 0

    614 - Odmeny 0 800 800

              z toho: jubilejné 0 0

620 - Poistné a prísp. do poisťovní 28 671 28 671 29 780 29 780

z toho:   621 až 625 -   Poistn.do zdrav.a 

soc.poisť.
29 158 28 631 527 29 740 29 740

627 Prísp.do doplnk.dôchodk.poisť. 40 40 40 40

630 - Tovary a služby 43 461 34 574 2 558 5 286 1 042 51 060 43 532 3 207 3 521 800

 z toho: 0 0

   631 - Cestovné náhrady 429 429 237 237

   632 - Energie, voda a komunik. 14 376 14 318 52 6 14 316 14 165 151

         z toho:  632001  Energie 11 363 11 363 11 299 11 299

                      632002  Vodné, stočné 545 545 413 413

                      632003  Pošt. a telek. služby 1 282 1 223 52 6 1 353 1 203 151

                      632004 Komunikač.infraštr. 1 186 1 186 1 250 1 250

   633 - Materiál 16 499 8 554 1 622 5 286 1 036 23 522 17 405 1 796 3 521 800

                      633006 Všeobecný materiál 4 115 3 673 442 7 946 7 262 378 6 300

                      633009 Knihy, časop.,noviny 10 150 4 881 1 163 3 806 300 12 045 7 000 1 330 3 515 200

   634 - Dopravné 708 708 918 824 94

   635 - Rutinná a štand. údržba 3 066 2 972 94 3 025 2 697 328

   636 - Nájomné za nájom 413 345 68 320 306 14

            z toho: 636001 Budov, objektov 279 279 186 186

   637 - Služby 7 970 7 247 723 8 722 7 898 824

z toho:  637004 Všeobecné služby 631 631 565 555 10

                       z toho: revízie a kontroly zariad. 553 553 494 494 0

           637014 Stravovanie 4 748 4 748 5 032 5 032

           637016 Prídel do soc.fondu 774 774 799 683 116

           637027 Odm.zam.mimoprac.pom. 480 480 500 500

           637035 Dane 223 223 332 200 132

                         z toho : daň z nehnuteľnosti 0 0

640 - Bežné transfery 1 493 1 433 60 265 265

z toho:   642013 Na odchodné 1 190 1 130 60 0

Príloha  2a/    Komentár:  Za príslušný rok uviesť vyúčtovanie zálohových platieb

za energie v rozsahu:  zaplatené zálohy, vyúčtovanie - preplatok / nedoplatok

Dátum 15.02.2016

Spracoval / linka:Ing. Petronela Pajerská Schválil: Mgr.Peter Lysek riaditeľ knižnice

Žiadame dodržať formát tabuľky 

Skutočnosť 2015Skutočnosť 2014
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Prehľad platieb za elektrickú energiu rok 2015 
   

       Mesačné zálohy  
 

1 372,- x 12 16 464,- 
 

       Preplatok 
 

december 14 340,03 
   

  
apríl 15 135,2 

   

  
máj 15 1046,61 

   

  
jún 15 1036,31 

   

  
júl 15 1061,32 

   

  
august 15 1057,40 

   

  
September15 1051,08 

   

  
október 15  385,58 

   

  
november 15 4,92 

 
-6118,45 

 

       Nedoplatok január 15 479,19 
   

 
február15 marec 15 474,32 

 
953,51 

 

       

       SPOLU         11299,06 
 

       Nedoplatok za 12/2015 zaplatený 01/2016 
 

282,92 
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Názov kultúrnej inštitúcie:Knižnica Jána Kollára, Kremnica                                                                 Príloha č. 3

v eur

Prehľad čerpania bežných výdavkov z rozpočtu BBSK účelovo určených 

na konkrétne akcie, aktivity, podujatia, opravy v roku 2015

Účel:propagačné materiály pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice

Rozpočtové opatrenie číslo/dátum (uzn.Zast.BBSK číslo/dátum):RO č.2 zo dňa 29.10.2015, uz.č. 173/2015 zo dňa 9.10.2015

Výška účelovo 

určených Čerpanie Rozdiel Komentár

bežných  - úspora

výdavkov

500,00 500,00 0,00 kalendáriky, záložky, perá,igelitové tašky s logom knižnice

Účel:update knižničného systému Clavius

Rozpočtové opatrenie číslo/dátum (uzn.Zast.BBSK číslo/dátum):RO č.2 zo dňa 29.10.2015, uz.č. 173/2015 zo dňa 9.10.2015

Výška účelovo 

určených Čerpanie Rozdiel Komentár

bežných  - úspora

výdavkov

            1.017,00             1.017,00 0,00 aktualizačný poplatok, servis kniž.systému CLAVIUS za rok 2015

Účel: nákup knižničných jednotiek (kníh)

Rozpočtové opatrenie číslo/dátum (uzn.Zast.BBSK číslo/dátum):RO č.2 zo dňa 29.10.2015, uz.č. 173/2015 zo dňa 9.10.2015

Výška účelovo 

určených Čerpanie Rozdiel Komentár

bežných  - úspora

výdavkov

            5.500,00              5.500,00 0,00 nákup kníh 

Účel:

Rozpočtové opatrenie číslo/dátum (uzn.Zast.BBSK číslo/dátum):

Výška účelovo 

určených Čerpanie Rozdiel Komentár

bežných  - úspora

výdavkov

Účel:

Rozpočtové opatrenie číslo/dátum (uzn.Zast.BBSK číslo/dátum):

Výška účelovo 

určených Čerpanie Rozdiel Komentár

bežných  - úspora

výdavkov

Dátum:15.02.2015

Spracoval / linka:Ing.P.Pajerská Schválil:Mgr.Peter Lysek

riaditeľ knižnice

Poznámka:

Bežné výdavky, ktoré boli účelovo určené, rozpísať samostatne podľa jednotlivých účelov.

Upozorňujeme, aby uvedené výdavky nadväzovali na textovú časť Vyhodnotenia činnosti v zmysle osnov.

Prehľad je možné upravovať vkladaním riadkov pre potreby komentára.
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Názov a sídlo organizácie: Knižnica Jána Kollára, Kremnica Príloha č. 4

Prehľad  o  výške  pohľadávok so stavom  k: 31.12.2015

z toho:

Pohľadávky po lehote   z toho:

celkom splatnosti Pohľadávky

v eur v eur nevymožiteľné

v eur

(špecifikovať v komentári) 

  Pohľadávky spolu (hlavná + podnikateľská činnosť)

 Pohľadávky z hlavnej činnosti spolu 0,00

B.III.  Dlhodobé pohľadávky (048) 0,00

B.III.1 z toho: Odberatelia  (311) (049) 0,00

B.IV.  Krátkodobé pohľadávky (060) 0,00

B.IV.1  z toho.  Odberatelia    (311) (061) 0,00

B.IV.18    Pohľadávky z nájmu (078) 0,00

 Pohľadávky z podnikateľskej činnosti 0,00

Prehľad  o  výške  neuhradených  záväzkov  k: 31.12.2015

Neuhradené z toho:

záväzky po lehote

celkom splatnosti

v eur v eur

(špecifikovať

v komentári)

  Záväzky spolu (hlavná + podnikateľská činnosť)

B.  Záväzky z hlavnej činnosti spolu (126) 2 738,30

B.I.  Rezervy (127) 100,00

B.III.  Dlhodobé záväzky (140) 281,54

B.III.5  Záväzky z nájmu (145) 0,00

B.IV.  Krátkodobé záväzky (151) 477,32

B.IV.1  Dodávatelia   (321) (152) 467,32

 z toho: plyn 0,00

elektrická energia 282,92

vodné, stočné

tepelná energia

palivá

B.IV.12  Zamestnanci   (331) (163) 0,00

 Záväzky z podnikateľskej činnosti 0,00

Príloha:  komentár k záväzkom a pohľadávkom po lehote splatnosti

Vypracoval / číslo telef. Ing.P. Pajerská 045/6742063 Schválil: Mgr.Peter Lysek

Dátum: 31.12.2015

O
z
n

a
č

e
n

ie

ri
a

d
o

k
 s

ú
v
a

h
y

Druh záväzku

riaditeľ knižnice

 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia 

 a zdravotného poistenia (336)
(165)

O
z
n

a
č

e
n

ie

B.IV.14

B.II.
 Zúčtovanie medzi 

 subjektami verejnej správy

0,00

(132) 1 879,44

ri
a

d
o

k
 s

ú
v
a

h
y

Druh pohľadávky


