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I.

HLAVNÉ ÚLOHY
1. Ciele

Knižnica Jána Kollára (ďalej len KJK) v roku 2017 v plnom rozsahu zabezpečovala základné
a špecializované knižnično-informačné služby. Prioritnou úlohou knižnice bolo prostredníctvom
aktivít posilňovať svoje postavenie v kultúrno-vzdelávacích zámeroch. Jedným z dôležitých cieľov
bolo kvalitne uspokojovať kultúrne, informačné, vzdelávacie potreby používateľov, podporovať ich
celoživotné vzdelávanie a duševný rozvoj.
Prostredníctvom projektov z FPU a iných mimorozpočtových zdrojov KJK úspešne získala financie
na nákup literatúry a inú činnosť. Dobrou spoluprácou s Mestom Kremnica sa podarilo zabezpečiť
výmenu ďalších starých okien za nové eurookná a do budúcnosti tak šetriť finančné prostriedky
za elektrickú energiu.
Organizovaním rôznych kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí sa KJK podieľala na vytváraní
a utužovaní čitateľských návykov u detí a mládeže a rozvoji čitateľskej gramotnosti.
Pravidelným dopĺňaním knižničného fondu o žiadané a aktuálne tituly plnila požiadavky širokej
verejnosti.
V rámci metodickej pôsobnosti plnila a plní funkciu poradenskú a koordinačnú pre mestské a obecné
knižnice regiónu t.j. 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
Počet získaných
knižničných
jednotiek
Počet výpožičiek

Počet
registrovaných
používateľov
knižnice
Počet
registrovaných
návštevníkov
knižnice

Plán 2017

Skutočnosť 2017

Plnenie v %

600

1 506

251

130 000

130 683

100,53

1 900

1 436

75,58

23 000

16 496

71,72
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Dopĺňanie knižničného fondu – ukazovateľ splnený na 251 %
Spolu KJK v hodnotenom roku obohatila knižničný fond o 1 506 kn.j.



z účelovo viazaných prostriedkov BBSK a vlastných zdrojov bolo zakúpených spolu 543 kn.j.
z iných zdrojov (dotácia FPU, dotácia Mesta Kremnica a dary od občanov) sme získali 963 kn.j.

Plnenie ostatných ukazovateľov:


počet výpožičiek a registrovaných návštevníkov – ukazovateľ výpožičiek bol splnený
na 100,53 %, a ukazovateľ registrovaných návštevníkov na 71,72%. Celkový počet
evidovaných návštevníkov bol 23801 (čo by predstavovalo plnenie na 103,48 %).
Počet výpožičiek sa podarilo splniť aj vďaka nákupu nových KJ. Pokles registrovaných návštevníkov
mohol byť spôsobený aj klesajúcim počtom obyvateľov v meste a okolí a zníženým záujmom mladých
ľudí o čítanie aj napriek našej snahe o vytváranie a posilnenie čitateľských návykov cez kultúrnovzdelávacie aktivity.


počet registrovaných používateľov – tento ukazovateľ bol plnený len na 75,58% aj napriek
množstvu aktivít a výchovno-vzdelávacích, či kultúrno-spoločenských podujatí zameraných
na zviditeľnenie a propagáciu knižnice.

Konkrétne ciele:
medzi priority v roku 2017 patrili:













nákup dostatočného počtu nových KJ na uspokojovanie potrieb používateľov
budovanie, sprístupňovanie, uchovávanie a ochrana knižničného fondu
sprístupňovanie fondu seniorom a imobilným občanom prostredníctvom donášky kníh
do domáceho prostredia
zvyšovanie návštevnosti knižnice kvalitným vybavovaním požiadaviek používateľov na
knižnično- informačné služby
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 metodicko-inštruktážne návštevy a konzultácie, revízie, knižné evidencie,
zistenia možností elektronizácie knižničného fondu
realizácia kultúrno-spoločenských podujatí
budovanie regionálnej databázy
propagácia knižnice cez vlastné webové sídlo, sociálne siete
poskytovanie prístupu na internet zdarma
výmena starých okien za eurookná

KJK v roku 2017 realizovala 221 podujatí, z toho 166 pre deti. Počas roka k nám zavítalo niekoľko
osobností zo sveta literatúry ako napríklad Branislav Jobus, tiež český spisovateľ pre deti a mládež Jan
Opatřil. Ďalej pozvanie prijal aj pán Tibor Hujdič, alias “ Mrkvička“, ktorý je veľkým propagátorom
čítania detí a deťom. Ako každoročne sme sa zapojili do medzinárodného podujatia Noc
s Andersenom, ktorý má u detí veľký úspech. V máji KJK v spolupráci so zoo Bojnice zorganizovala
celoslovenské podujatie pod názvom Zooolympiáda, ktoré sa konalo v zoologickej záhrade
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v Bojniciach. Počas letných prázdnin deťom vyplnila čas Kreatívna knižnica (letné tvorivé dielne),
o ktorú je každoročne veľký záujem.

Čítanie s Mrkvičkom

Zooolympiáda

Jan Opatřil

Braňo Jobus

Obľúbená spisovateľka pre ženy Erika Jarkovská tiež prijala pozvanie predstaviť svoju tvorbu
kremnickej verejnosti. Historické romance predstavila aj Jana Pronská.

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








riaditeľ zvolal v roku 2017 celkom 6 celoknižničných porád, kde sa riešili plnenia plánovaných
ukazovateľov, zaoberali sme sa prijatými legislatívnymi opatreniami a úlohami, ktoré
vyplývali zo strany zriaďovateľa, vyšších metodických pracovísk a ďalšie interné úlohy
a problémy
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
v roku 2017 bol podaný 1 projekt do Dotačného systému MK SR – Kultúrne poukazy,
2 projekty do Dotačného systému FPU na rok 2017, 3 projekty do Dotačného systému mesta
Kremnica a sponzorsky bolo podporené celoslovenské podujatie Zooolympiáda 2017
v súlade s pokynmi zriaďovateľa sa plnili úlohy na úseku civilnej ochrany a v súlade s plánom
činnosti organizácie
plnenie úloh vyplývajúcich z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisov
požiarnej ochrany sa zabezpečovalo dodávateľským spôsobom

Zmluvy podpísané v roku 2017:






Zmluva č. 4215170106 o združenej dodávke elektriky
Slovak Telecom – zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2028874886
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 5/2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 9/2017

 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR
na rok 2017 č. MK-4050/2017/3.2
 Náhradný doklad o získaní dokumentu do knižničného fondu č. 1/2017/A
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 Zmluva na poskytnutie služieb v oblasti odborných skúšok a prehliadok elektrospotrebičov
a elektrických zariadení v priestoroch KJKK
 Zmluva na poskytnutie služieb v oblasti odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej
inštalácie podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6 v priestoroch budovy Knižnice Jána Kollára,
Kremnica
 Kúpna zmluva č. Z201736167_Z
 Náhradný doklad o získaní dokumentu do knižničného fondu č. 2/2017/A
 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02993
 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-02797
 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201751132_Z
 Zmluva o zabezpečovaní webovej stránky (www.kjkk.sk) Knižnice Jána Kollára
 Zmluva o poskytovaní servisných a konzultačných služieb na výpočtovej technike Knižnice
Jána Kollára
 Pozáručná a mimozáručná zmluva č. 98532
 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 41/2017
 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

b) organizačná štruktúra


Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť nová Organizačná štruktúra Knižnice Jána Kollára schválená
predsedom Ing. Mgr. Marianom Kotlebom. Je naďalej zložená z troch samostatných 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. V ÚKIS pribudla
funkcia vedúcej útvaru, ktorá chýbala v pôvodnej organizačnej štruktúre.

c) vnútorné smernice, zmenené, upravené, v priebehu roka nové
počas roka bolo vypracovaných, alebo aktualizovaných 10 interných smerníc











Interná smernica – vedenie pokladne
Organizačný poriadok s účinnosťou od 1.1.2017
Interná smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v KJKK
Interná smernica – Proces VO zákaziek a služieb v KJKK v zmysle príkazu predsedu
č. 003/2016/ODDVO – 11.1.2017
Interná smernica – Proces VO zákaziek a služieb v KJKK – v zmysle príkazu predsedu
č. 002/2017/ODDIVO
Interná smernica – postup pri nahlasovaní, čerpaní dovolenky riaditeľa, priepustky, PN,
evidencia dochádzky, pracovný čas štatutára – príkaz predsedu BBSK č. 001/2017/ODDSSZ
Interná smernica – Evidencia, používanie a likvidácia pečiatok v úradnom styku
Interná smernica – Evidencia a spôsob účtovania majetku
Interná smernica – Zabezpečenie obehu účtovných dokladov v KJKK
Interná smernica – Tvorba a použitie rezervného fondu v KJKK

Knižnica bola kolektívnym členom odborných združení



Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Slovenská asociácia knižníc
4

3. Personálne zabezpečenie

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET
(PREPOČÍTANÝ)

PRIEMERNÁ MZDA V EUR

PRIEMERNÁ VEKOVÁ
HRANICA

12,5

677,00

46,25

Týždenný pracovný čas zamestnancov bol 37 a ½ hod.

a) Útvar ekonomicko – technických činností
počet zamestnancov k 31.12.2017
 fyzické osoby
 prepočítaný stav

3
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, vedenie správy registratúry organizácie
 aplikáciu prijatých opatrení a zmien do praxe, vrátane úpravy ekonomických softvérov
(účtovná agenda aj účtovné uzávierky – elektronický program iSPIN, mzdová agenda –
elektronický program Humanet, FABASOFT)

 styk so Slovenskou poštou
 centrálnu evidenciu zmlúv a objednávanie spotrebného materiálu, hygienických
potrieb a čistiacich prostriedkov
 realizáciu úloh súvisiacich s agendou CO
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 31.12.2017
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 fyzické osoby
9
 prepočítaný stav 9

V priebehu roka 2017 nastali v niektorých oddeleniach presuny zamestnancov a personálne zmeny
z dôvodu odchodu 3 pracovníkov a príchodu 2 pracovníkov z útvaru knižnično-informačných služieb.
Pracovný pomer ukončili na vlastnú žiadosť.
V priebehu roka prišli 2 noví zamestnanci:
Mgr. Veronika Cimrová (1.4.2017)
Michaela Ivaničová (1.6.2017)

odišli 3 zamestnanci:

Bc. Denisa Kriegerová (31.5.2017)
Radoslava Fillová (30.11.2017)
Mgr. Veronika Cimrová (31.12.2017)

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

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
Z toho:
ekonomické
ostatné

14
2
12

d) zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
o

v roku 2017 sa 2 zamestnanci prihlásili do Akreditovaného vzdelávacieho programu:
Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, ktorý realizovala Slovenská národná knižnica,
no pre naplnené kapacity sa ho zúčastnia až v roku 2018.

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

Knižnica nemá v správe žiadny objekt. Mesto Kremnica ako majiteľ budovy, v ktorej sídli
knižnica, schválilo a realizovalo výmenu ďalších starých okien za nové eurookná.

6

b) prehľad majetku – branie nehnuteľného majetku do nájmu, resp. výpožičky na plnenie
hlavných úloh svojej činnosti
o

KJK 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.

c) stručné zhodnotenie technického vybavenia kultúrnej inštitúcie
o

KJK v roku 2017 realizovala kúpu nového servera, 2 ks PC zostáv a 1 multifunkčnej tlačiarne
z pridelených kapitálových výdavkov BBSK. Ďalej KJK zakúpila 4 nové elektrické akumulačné
pece z účelovo viazaných prostriedkov z rozpočtu BBSK . Z verejných zdrojov získaných
z projektu FPU KJK získala financie na zakúpenie 6 ks PC zostáv pre potreby verejného
internetu a 2 ks tlačiarní. Nákup bude realizovaný začiatkom roka 2018.

d) stručné zhodnotenie úloh na úseku bezpečnosti práce
o

o
o
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.
vykonané boli plánované a predpísané kontroly na pracoviskách napr. kontrola požiarnej
knihy, kontrola hasiacich prístrojov, kontrola zariadení na dodávku vody – hydrantov
realizovali sa plánované školenia zamestnancov aj novoprijatých
na úseku civilnej ochrany bola vykonaná príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú
pomoc, príprava na poskytovanie prvej pomoci a taktiež nácvik evakuácie, ako aj odborná
a teoretická príprava pre členov štábu CO, jednotiek CO, členov evakuačnej komisie

5. Vnútorná kontrola
Vnútorná kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s Internými smernicami organizácie a bola
zameraná na dodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom BBSK. Kontrolná činnosť knižnice bola
vykonávaná na základe plánu kontrolnej činnosti ako:

Interná kontrola ekonomická zameraná na:
 kontrolu pokladničnej hotovosti a cenín hlavnej pokladne
 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
Funkčná kontrola bola zameraná na priebežnú kontrolu plnenia úloh a hlavných merateľných
ukazovateľov činnosti stanovených v ročnom pláne činnosti a ďalšími operatívnymi
plánmi na pracovných poradách organizácie
 kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z Registratúrneho plánu Knižnice Jána Kollára
 kontrolu plnenia príkazov vydaných riaditeľom organizácie
 dodržiavanie Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov
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 dodržiavanie smerníc a príkazov BBSK, v roku 2017 boli vydané 2 Príkazy predsedu
BBSK 002/2017/ODDIVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek
na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na
poskytnutie služieb a Príkaz č. 003/2016/ODDVO s účinnosťou od 11.1.2017
k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov,
zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb
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
 dodržiavanie zásad protipožiarnej ochrany a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci
 kontroly PO a BOZP podľa interných smerníc – vykonané technikom PO a BOZP
 kontrola majetku – inventarizácia majetku k 31.12.2017 podľa príkazu riaditeľa
 v roku 2017 2 x zasadala vyraďovacia a škodová komisia v zmysle Internej smernice
č. 63/2016

6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru
hlavného kontrolóra BBSK
V roku 2017 nebola Útvarom hlavného kontrolóra BBSK vykonaná následná finančná kontrola.
Z kontroly č. 46/2016 na základe poverenia zo dňa 12.9.2016 nám vyplynulo v roku 2017 plnenie
opatrení a odstránení nedostatkov zistených kontrolnou skupinou.
Na základe kontrolných upozornení boli dopracované nové interné smernice, zrušený nákup kníh
pre obecné knižnice, boli vykonané nové postupy v oblasti miezd, účtovníctva, dochádzky
a cestovných náhrad.

II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU
Ku dňu 31.12.2017 knižničný fond predstavoval 60 876 knižničných jednotiek – knihy, hudobniny,
mapy, CD, DVD nosiče. V sledovanom období bol fond doplnený o 1 506 knižničných jednotiek –
plnenie merateľného ukazovateľa počtu získaných knižničných jednotiek predstavuje 251%.
Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia:
kúpou - 1 295
darom 211
Oproti roku 2016 sa nákup zvýšil o 561 kn.j., a to aj vďaka účelovej dotácii BBSK vo výške 4500 €,
dotácii z FPU vo výške 6000 € a dotácii z rozpočtu mesta Kremnica vo výške 200 €. Nákup knižničného
fondu KJK realizovala prostredníctvom distribučných agentúr, vydavateľstiev a kníhkupectiev, ktoré
poskytovali najvýhodnejšie ceny.

Zloženie prírastku (1506 kn.j.) za rok 2017:





348
594
183
381

odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti

Spolu:

1 506
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Finančné prostriedky vynaložené na nákup KF v roku 2017:
UKAZOVATEĽ
príspevok z FPU
príspevok BBSK (účelovo určený) – knihy
príspevok BBSK – knihy
príspevok BBSK – predplatné periodík
príspevok mesta Kremnica
vlastné zdroje knižnice – knihy
vlastné zdroje knižnice – predplatné periodík
Iné (špecifikovať)

Spolu:

V EUR

POČET KN. J.

6 000,4 500,44,63
1 200,57
200,4,51
132,48

727
536
6
-25
1
--

12 082,19

1 295

KJK v roku 2017 evidovala 60 titulov dochádzajúcich periodík v 63 exemplároch, pričom kúpou KJK
získala 26 titulov periodík v 27 exemplároch, čo je o 6 titulov menej ako v roku 2016. Ostatné boli
darované používateľmi, alebo dobrovoľné výtlačky obcí a miest.
Úbytky v roku 2017 predstavovali 886 kn.j. – vyraďovanie sa uskutočnilo z dôvodu opotrebovania,
zastarania obsahu, alebo straty dokumentu (straty boli nahrádzané v zmysle platného knižničného
poriadku).
Ochrana knižničného fondu je zabezpečovaná vlepovaním ochranných štítkov do dokumentov, ktoré
sú súčasťou elektronickej ochrany. Knihy balíme do PVC fólie.
K čiastočnej ochrane knižničného fondu prispieva aj poplachový systém na hlásenie narušenia
objektu, ktorý je prepojený na Mestskú políciu.

III. VÝPOŽIČKY KN. J., REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA
V roku 2017 bolo realizovaných 130 683 výpožičiek. Plánovaný ukazovateľ bol splnený na 100,53%.
V porovnaní s rokom 2016 stúpol počet výpožičiek o 7715 k čomu dopomohol aj nákup nových
knižničných jednotiek, ktorý bol vyšší o 561 kn.j. oproti predchádzajúcemu roku. A taktiež, že nákup
bol realizovaný priebežne počas celého roka, nie len v poslednom štvrťroku .
Z toho:
 absenčné výpožičky: 86 830 (66,44 %)
 prezenčné výpožičky: 43 853 (33,56 %)
spolu:
130 683 (100 %)

Tematické zloženie výpožičiek:
 odborná literatúra pre dospelých
 krásna literatúra pre dospelých
 odborná literatúra pre deti
 krásna literatúra pre deti
 špeciálne dokumenty
 SPOLU:
Z celkového počtu výpožičiek periodiká

39,86 %
30,40 %
9,71 %
19,60 %
0,43 %
100,00 %
33,14 %
9

V rámci medziknižničnej výpožičnej služby knižnica evidovala a vybavila 19 požiadaviek iným
knižniciam. Používatelia KJK mali 65 požiadaviek na dokumenty z iných knižníc. MVS KJK vybavovala
elektronicky.
V roku 2017 knižnica zaregistrovala 1 436 používateľov, čo je oproti skutočnosti roku 2016 pokles
o 488 používateľov. Dospelých používateľov sme registrovali 927, teda menej o 69 používateľov
oproti roku 2016. U detských používateľov nastal tiež pokles oproti roku 2016 o 419 používateľov
a spolu sa ich zaregistrovalo 509.
Knižnicu navštívilo v roku 2017 spolu 23 801 evidovaných návštevníkov, z toho 16 496 registrovaných
návštevníkov, 5 680 návštevníkov podujatí, 1 625 ostatných evidovaných návštevníkov.
Príjmy od registrovaných používateľov
registračný poplatok
upomienky
MVS, MMVS
rešerše
tlač z PC, skenovanie
kopírovanie
manipulačné služby (manipulačný poplatok pri MVS, a i.)
rezervácie
Spolu:

v EUR
1 103,70
305,111,64
6,58,90
4,80
14,60
46,50
1 651,14

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.
Regionálna databáza na konci roka 2017 obsahovala 22 851 záznamov. Do databázy bolo vložených
3 333 záznamov.
Informačná činnosť
Počet poskytnutých informácií dosiahol číslo 185.
Vypracovaných bolo 8 rešerší, ktoré obsahovali 304 záznamov.
Ako zdroje pre rešerše nám slúžili databázy a on-line katalógy:
 knižný fond a článková databáza Knižnice Jána Kollára, Kremnica
http://213.160.161.46:8080/katalog/
 Slovenská knižnica – Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc
https://www.kis3g.sk/
 Slovenská pedagogická knižnica
https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=spk
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Výber rešerší zameraných na náš región:





PhDr. Mária Mácelová
Život baníka – výber článkov (plnotextová rešerš)
Peter Michalica v Knižnici Jána Kollára (plnotextová rešerš)
Peter Michalica v databázach slovenských knižníc

Monitoring tlače robíme pre Mesto Kremnica.
Edičná činnosť
V roku 2017 sme nevydali žiadnu bibliografiu.
Iná činnosť v rámci knižnice
Poskytovanie konzultácií. Monitoring publikácií a iných materiálov týkajúcich sa regiónu a snaha o ich
získanie pre Knižnicu Jána Kollára.

V. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA, ktorých je knižnica hlavným organizátorom
KJK v roku 2017 realizovala spolu 221 podujatí pre všetky vekové kategórie, na ktorých sa zúčastnilo
5 680 návštevníkov. Plánovaný ukazovateľ bol splnený na 112,76 %. Pre deti do 15 rokov zrealizovala
KJK 166 podujatí a 55 pre dospelých.
KJK pravidelne navštevovala domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb v Kremnici v Janovej
Lehote a Ladomerskej Vieske.
Priebežne počas roka 2017 sa mali možnosť seniori vzdelávať v oblasti počítačových zručností, kde
získali základné znalosti pre prácu s počítačom, naučili sa ako písať email, ako vyhľadávať informácie
na internete, ako si objednať na internete, či napísať jednoduchý dokument vo worde.
V máji Knižnica Jána Kollára organizovala v spolupráci s Národnou zoo Bojnice celoslovenskú súťaž
pre školy v oblasti zoológie pod názvom Zooolympiáda. Vyvrcholeniu olympiády predchádzali
prednášky. Podujatie zaznamenalo veľký úspech a v Bojniciach súťažilo 209 detí v štyroch
kategóriách, zo 61 škôl a 34 okresov.

Zooolympiáda 2017
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a) jednorazové podujatia

KJK

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV
15

CELKOVÉ
NÁKL. NA
PODUJATIE
2,00 €

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM KI
2,00 €

KJK
DD A DSS

14
12

1,00 €

1,00 €

15
16
8
9
24
10

1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €

1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €

12
13
23
12
12

1,00 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €

1,00 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €

16.03.2017
16.03.2017
16.03.2017
17.03.2017
22.03.2017

Gymnázium
Kremnica
KJK
KJK
KJK
KJK
DD a DSS
Kremnica
KJK
KJK
KJK
KJK
DD a DSS
Kremnica
KJK
kremnické
školy
KJK
KJK
KJK
KJK

4,41 €

4,41 €

0,50 €
1,00 €

0,50 €
1,00 €

22.03.2017

KD KCA

10

24.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
29.03.2017
30.03.2017
31.03.2017
05.04.2017
06.04.2017

KJK
KJK
KJK
KJK
KJK
KJK
KJK
ZŠ PRI ZZ PN
Kremnica
KJK
KJK

20
30
26
39
14
32
9
32

1,00 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €
200,00 €
1,00 €

1,00 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €
53,90 €
1,00 €

20
11

0,50 €
4,50 €

0,50 €
4,50 €

DD a DSS
Kremnica
KJK
KJK
DD a DSS
Kremnica
DD J. Lehota
KJK
KJK
KJK
kremnické
školy
KJK

11
12
13
12

0,50 €
1,00 €

0,50 €
1,00 €

27
200
42
30

5,00 €
10,00 €
130,00 €
1,00 €

5,00 €
10,00 €

47
13

20,00 €

5,00 €

NÁZOV A CHARAKTERISTIKA

TERMÍN

„Rozprávky iných národov“ zážitkové čítanie
zamerané na toleranciu
„Ako Zababúšik vyhútal snehomet“ zážitkové čítanie
„Jozef Horák “ čítanie

10.01.2017
11.01.2017

„Svetozár Hurban Vajanský – Proti tieňom“
audiovizuálne pásmo
„O veľrybom chvoste, mindrákoch a kráse“
„Rozprávková zima“ interaktívne čítanie
„Ako si mačky kúpili televízor“ interaktívne čítanie
„Bola raz jedna trieda“ interaktívne čítanie
„Fašiangy“ zážitkové čítanie

MIESTO

16.01.2017
19.01.2017
23.01.2017
26.01.2017
26.01.2017
30.01.2017
07.02.2017

„Tolerancia“ odborná prednáška
„Rozprávka psia“ interaktívne čítanie
„MDŽ“ tvorivá dielňa
„Bábkové divadlo“ vzdelávacie pásmo
„Michal Dočolomanský“ literárno-hudobné pásmo
spojené s premietaním filmu
„Ako zvieratká upratovali“ zážitkové čítanie
„Jana Plauchová“ beseda spojená s prezentáciou
tvorby
„Malý princ“ zážitkové čítanie
„Námorník Kapko Dierka“ interaktívne čítanie
„Krajinka s koníkom“ interaktívne čítanie
„O prírode trochu inak“ výchovno-vzdelávacie
pásmo
„Stredoveká Kremnica“ beseda s historikom D. Haas
Kianičkom
„Načisto harašimi“ zážitkové čítanie
„Naháňačka áut“ interaktívne čítanie
„Tri múdre kozliatka“ zážitkové čítanie
„Ťuki a jeho dobrodružstvá“ interaktívne čítanie
„Staré grécke povesti a báje“ zážitkové čítanie
„Noc s Andersenom 2017“
„Farebné rozprávky“ interaktívne čítanie
„Voda a život“ výchovno- vzdelávacie pásmo

09.02.2017
14.02.2017
08.03.2017
14.03.2017
15.03.2017

„Daniel Hevier“ prezentácia tvorby, zážitkové čítanie
„Paličkovaná čipka“ beseda spojená s praktickými
ukážkami
„Veľká noc“ prednáška spojená s besedou

06.04.2017
06.04.2017

„Povesti z nášho regiónu“ zážitkové čítanie
„Hľadám lepšiu mamu“ interaktívne čítanie
„Ľudmila Podjavorinská“ prednáška spojená
s besedou
„Huby našich lesov“ prednáška
„Noc múzeí 2017“ tvorivá dielňa
„Braňo Jobus“ autorská beseda
„O Guľkovi Bombuľkovi“ interaktívne čítanie
„Erika Jarkovská“ beseda spojená s autorským
čítaním
„Ja a moja rodina“ audiovizuálne pásmo

09.05.2017
10.05.2017
10.05.2017

16.03.2017

12.04.2017

17.5.2017
20.05.2017
26.05.2017
29.05.2017
29.05.2017
30.05.2017

12

14
41
36
27
14
16

1,00 €

„35. Výročie úmrtia Martina Gregora“ audiovizuálne
pásmo
„Jožinko, dieťa svojich rodičov“ zážitkové čítanie
„Kresťanská symbolika v Pánovi prsteňov“
prednáška s Pavlom Hraboveckým
„Kremnická Jazzda 2017“ tvorivá dielňa
„Modrý Papľuh“ interaktívne čítanie
„Povesti“ výchovno-vzdelávacie pásmo
„Prírodovedný film“ audiovizuálne pásmo
„Čarolásky“ zážitkové čítanie so spisovateľkou Janou
Pronskou (v spolupráci s NBS-MMM Kremnica)
„Piknik na hrade 2017“ hlasné čítanie
„Ján Kalinčiak a Martin Rázus“ vzdelávacie pásmo
„Ako vzniká kniha“ výchovno-vzdelávacie pásmo
„Rozprávky“ výchovno-vzdelávacie pásmo
„Kremnica okom objektívu“ tvorivá dielňa pre
fotografov, ktorej výstupom bola výstava
(v spolupráci s NBS-MMM Kremnica)
„Výstava fotografií z tvorivej dielne“ (v spolupráci
s NBS-MMM Kremnica)
„Pupo a Fazuľka“ interaktívne čítanie
„Deň stromu“ výchovno-vzdelávacie pásmo
„Čo jeme“ výchovno-vzdelávacie pásmo
„Jeseň v knižnici“ tvorivá dielňa
„Spomienka na Františka Dibarboru“ audiovizuálne
pásmo
„Knižné hádanky“ moderovaná beseda s Tiborom
Hujdičom
„Nesmrteľný les“ audiovizálne pásmo
„Veľká kniha snehu a ľadu“ prezentácia knihy
„Spomienka na speváčku Evu Kostolányiovú – 75.
výročia narodenia“ audiovizuálne pásmo
„Uhádni knihu“ výchovno-vzdelávacie pásmo
„Máte radi mágiu, čarodejnice, upírov?“ beseda so
spisovateľkou Alexandrou Pavelkovou
„Ako sa dievčinka Julka nechcela umývať“ zážitkové
čítanie
„Mikuláš“ zážitkové čítanie (v spolupráci so ZUŠ J. L.
Bellu)
„Spomienka na Júliusa Satinského“ audiovizuálne
pásmo
SPOLU:
69

12.06.2017

DD a DSS
Kremnica
KJK
KJK

19
14
18

1,00 €
100,00 €

KJK
KJK
KJK
KJK
Galéria
MMM
hradný areál
DD a DSS
Kremnica
KJK
KJK
exteriéry
mesta
Kremnica
hradný areál

213
15
18
20

70,00 €

70
250

120,00 €

13.06.2017
16.06.2017
17.06.2017
27.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
15.07.2017
29.07.2017
07.09.2017
25.09.2017
26.09.2017

1,00 €

1,00 €

1,00 €

9
19
19

2,00 €

20

31,50 €

66

19,00 €

KJK
KJK
KJK
KJK
DD a DSS
KCA
KJK

15
46
21
13
9

1,00 €
5,00 €
1,00 €
5,00 €

33

100,00 €

35
19

25,00 €
1,00 €

25,00 €
1,00 €

16.11.2017
16.11.2017

KJK
SŠI
DD a DSS
Kremnica
SŠI

11
36

1,00 €

1,00 €

21.11.2017
24.11.2017

KJK
KJK

8
14

80,00 €
0,50 €

0,50 €

06.12.2017

KJK

70

5,00 €

5,00 €

07.12.2017

DD a DSS
Kremnica

9
966,41 €

154,81 €

26.09.2017
28.09.2017
05.10.2017
17.10.2017
24.10.2017
26.10.2017
26.10.2017
27.10.2017
15.11.2017
16.11.2017

2102

2,00 €

1,00 €
5,00 €
1,00 €
5,00 €

b) cyklické podujatia
NÁZOV A CHARAKTERISTIKA
„Kremnica“ dokumentárny film o našom
meste
„Detektív v prírode“ odborná prednáška
„Zvieratá v zime“ odborná prednáška
„O snehuliakovi s horúcim srdcom“
zážitkové čítanie
„Deň a noc“ zážitkové čítanie
„Knihovnícko informatická výchova“
spojená s exkurziou v knižnici
„Živá a neživá príroda“ odborná
prednáška

POČET
OPAKOVANÍ

POČET NÁVŠTEVNÍKOV

MIESTO

CELKOVÉ
NÁKL. NA
PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM KI

2x

KJK

32

16x

574

45,00 €

45,00 €

5x
2x

KJK, MŠ ZH, ZŠ
RK, SŠI
KJK
KJK

120
36

1,00 €
1,00 €

1,00 €
1,00 €

3x

KJK

39

4,00 €

4,00 €

16x
2x

KJK
KJK

179 + 38
33

4,00 €

4,00 €
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„Medvede“ odborná prednáška
„Strašidelník“ zážitkové čítanie
„Jarné prebúdzanie“ odborná prednáška
„Tvorivá dielňa – jarné tvorenie“
„Slovenské ľudové rozprávky“ zážitkové
čítanie, kvíz
„Jarné príbehy“ výchovno-vzdelávacie
pásmo
„Biorekordy“ odborná prednáška
„Ako viem čítať“ interaktívne čítanie
„Po vlčích stopách“ odborná prednáška
„Paríž. Všetko, čo chceš vedieť“
interaktívne čítanie
„Veľkonočné pohľadnice“ tvorivá dielňa
„Pravda či omyl“ výchovno-vzdelávacie
pásmo
„Slovenská ZOOolympiáda“ výchovnovzdelávacia celoslovenská súťaž
„Strom, ktorý dáva“ interaktívne čítanie
„Stuchnutý stredovek“ zážitkové čítanie
„Rybník plný kaprov“ autorské čítanie
s Janom Opatřilom
„Danka a Janka – O slimačom domčeku“
zážitkové čítanie
„Vtáka spoznáš po perí“ prednáška

3x
2x
3x
6x
2x

KJK, DD KCA
KJK, ZŠI
KJK
KJK
KJK

59
34
58
81
35

6,00 €
1,00 €
1,00 €
15,00 €
2,00 €

6,00 €
1,00 €
1,00 €
15,00 €
2,00 €

2x

KJK

33

1,00 €

1,00 €

7x
2x
4x
4x

KJK
KJK
KJK
KJK

170
31
79
68

6,50 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €

6,50 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €

2x
2x

KJK
KJK

53
25

4,00 €
0,50 €

4,00 €
0,50 €

9x

KJK

570

450,00 €

150,00 €

2x
2x
2x

KJK
KJK
KJK

19
34
100

1,00 €
120,00 €

1,00 €

2x

KJK

38

1,00 €

1,00 €

3x

65

10,00 €

10,00 €

„Kreatívna knižnica“ letné tvorivé dielne
„Bambuľkine dobrodružstvá“ zážitkové
čítanie
„Príroda kremnických vrchov“ prednáška
„Ľudské telo“ výchovno-vzdelávacie
pásmo
„Horor v knižnici“ strachuplné a
hororové čítanie poviedok s autorom
Janom Opatřilom
„Mikuláš – mýty a legendy“ prednáška
spojená s besedou

9x
2x

KJK,
MŠ Tr. Hora
KJK
KJK

384
34

50,00 €
2,00 €

50,00 €
2,00 €

6x
2x

KJK
KJK

240
34

10,00 €
1,00 €

10,00 €
1,00 €

2x

KJK

67

220,00 €

116,50 €

38

25,00 €

25,00 €

„Vianočné tvorivé dielne“
„Gitarová besiedka“ hudobnovzdelávacie pásmo (v spolupráci so ZUŠ J.
L. Bellu v Kremnici - Klárou Štroffekovou)
„Počítačový kurz pre seniorov“
vzdelávacie pásmo
SPOLU:

2x

KC Stará
Kremnička,
DD a DSS KCA
KJK

19

10,00 €

10,00 €

2x

KJK

103

20x

KJK

56
995,55 €

472,50 €

2x

152

3578

VI. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA, ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt
A ) jednorazové podujatia
NÁZOV
GAGY 2017
festival humoru a satiry
„Textilná tvorba“

TERMÍN

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

MIESTO

1.9.- 3.9.2017
október -

KJK
KJK

14

CELKOVÉ
NÁKLADY NA
PODUJATIE
168
118

Z TOHO NÁKLADY
CELKOM KI

DD a DDS Kremnica
„Povolanie mojich rodičov“ výtvarná
súťaž
SPOLU:

november
november december

KJK

X

X

TERMÍN

MIESTO

121
407

B ) cyklické podujatia
NÁZOV

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

CELKOVÉ
NÁKLADY NA
PODUJATIE

Z TOHO NÁKLADY
CELKOM KI

----

VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ
Metodická a koordinačná činnosť bola realizovaná pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad
Hronom a to pre 53 obecných knižníc a 4 mestské knižnice (Mestská knižnica Banská Štiavnica, Nová
Baňa, Žarnovica a Žiar nad Hronom). Z obecných knižníc je 6 dlhodobo stagnujúcich.
KJK v roku 2017 zrušila ústredný nákup kníh pre obecné knižnice a odporučila knižniciam, ktoré
realizovali v minulosti nákup cez KJK registráciu vo vydavateľstvách, kde môžu získať zľavy pri kúpe
kníh. KJK ponúkla pomoc pri vecnom spracovaní zakúpených kníh.
Knižnica realizovala 20 metodických návštev, z toho 17 v obecných a 3 v mestských knižniciach, čo
predstavuje o 5 menej ako bolo plánované, teda plnenie na 80%. 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, možnosti elektronizácie, možnosti získania podpory z FPU atď.
Metodických konzultácií knižnica poskytla 145 a to osobne, telefonicky, mailovou poštou podľa
požiadaviek knihovníkov.
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 Carme, benchmarking, spracovanie
štatistiky pre Štatistický úrad SR, krajské metodické centrum, SNK. Ďalej sa podieľala na príprave
3 projektov a žiadostí o dotácie od Mesta Kremnica a 4 z Fondu na podporu umenia.
V roku 2017 bola zabezpečená výmena servera za výkonnejší z dôvodu problémov pri poskytovaní
služieb verejnosti.
V sledovanom období boli spracované nasledovné dokumenty:









Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára za rok 2016
Plán činnosti Knižnice Jána Kollára na rok 2017
Ročný výkaz o knižnici za rok 2016
Ročný štatistický výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2016
Ročný štatistický výkaz za rok 2016 – znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Plán a vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc 13. – 19.3.2017
Aktualizácia súborného katalógu periodík pre rok 2017 do databázy Univerzitnej knižnice
v Bratislave
Knižnica poskytovala ďalšie údaje podľa požiadaviek zriaďovateľa a vyšších metodických
pracovísk.
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a) jednorazové podujatia

Názov
Obvodová porada pre verejné
knižnice metodicky riadeného
regiónu
Obvodová porada pre verejné
knižnice metodicky riadeného
regiónu
Obvodová porada pre verejné
knižnice metodicky riadeného
regiónu
Spolu:

Termín

Miesto

Počet
účastníkov

Celkové
náklady na
podujatie

Z toho
náklady
celkom KI

MsK Žarnovica

2
7

7

5

5

12

12

13

24 €

24 €

Z toho
náklady
celkom KI
100
5
105 €

19.10.2017

24.10.2017

MsK Žiar nad
Hronom

3

8
31.10.2017
X

MsK Banská
Štiavnica
X

b) cyklické podujatia

Názov

Počet
opakovaní

Miesto

Počet
účastníkov

20
145

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

30
145

Celkové
náklady na
podujatie
100
5

X

X

175

105 €

Metodické návštevy
Metodické konzultácie
osobné, telefonické, mailové
Spolu:

VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ
Knižnica Jána Kollára v roku 2017 vydala 1 edičný titul (v edičných tituloch nie sú zahrnuté
vyhodnotenia činnosti a plány činnosti). Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie literatúry pre deti
a metodické oddelenie. Časopis Knižko a Vyhodnotenie činnosti za rok 2016 je zverejnené na
www.kjkk.sk.

Edičná činnosť / tituly

Náklad
(počet ks)

Finančné
náklady celkom

Z toho vlastné
náklady

30

30

30

FILLOVÁ,R.: Knižko.
Kremnica: KJK, jún 2017, nestr.
CIMROVÁ,V.- FILLOVÁ,R.: Knižko.
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Kremnica, KJK, december 2017, nestr.
Vyhodnotenia a plány činnosti

30
Náklad
(počet ks)

20
Finančné
náklady celkom

20
Z toho vlastné
náklady

5

10

10

5

5

5

3

2

2

73

67 €

67 €

KUZMICKÁ,I. – PAJERSKÁ, P. : Vyhodnotenie
činnosti Knižnice Jána Kollára za rok 2016.
Kremnica, KJK, február 2017, 45 s.
KUZMICKÁ,I.: Plán činnosti Knižnice Jána
Kollára na rok 2017.
Kremnica, KJK, marec 2017, 18 s. 1 príl.
KUZMICKÁ,I.: Vyhodnotenie činnosti
mestských a obecných knižníc okresov
Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad
Hronom za rok 2016.
Kremnica, KJK, 2017, 6 s.
Spolu: 1 edičný titul /vyhodnotenia a plány

IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ
INDIVIDUÁLNE ÚLOHY
a) dlhodobé úlohy, stav rozpracovanosti
KJK sa zapojila do benchmarkingu knižníc aj v roku 2017. Cieľom benchmarkingu je vyhodnocovanie
a porovnanie kvality podávaných výkonov v knižniciach v Čechách a na Slovensku
Výstup projektu:



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

Spýtajte sa knižnice – KJK je zapojená do portálu, ktorý spravuje Slovenská národná knižnica
v Martine. Cieľom je zisťovať názory verejnosti

b) začaté a ukončené úlohy v hodnotenom roku



KJK zosumarizovala údaje pre súborný katalóg periodík na základe výzvy Univerzitnej knižnice
v Bratislave, ktorá je správcom katalógu
Pre potreby zriaďovateľa bola vytvorená powerpointová prezentácia Vyhodnotenie činnosti
knižnice za roky 2014-2017
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X. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE KNIŽNICE

Knižnica Jána Kollára v roku 2017 disponovala nasledovnou výpočtovou technikou:
2 servery potrebné na prevádzku knižnično-informačného systému Clavius, pričom starý server bol
v priebehu roka 2017 nahradený novým a vyradený z prevádzky. Nový server má operačný systém
MS Windows server Essentials 2016, operačnú pamäť 16 GB, procesor 3,3 GHz XEON.
KJK využívala 20 počítačových zostáv, 4 notebooky:
Z toho: s pripojením na internet: 19 PC a 4 notebooky
prístupných pre používateľov s prístupom na internet bolo 6 PC.
V priebehu roka KJK zakúpila 1 ks server, ktorý má operačný systém MS Windows server Essentials
2016, operačnú pamäť 16 GB, procesor 3,3 GHz XEON, 2 ks výkonnejších osobných počítačov pre
zamestnancov značky Acer prevedenie All in One – počítač zabudovaný v monitore s operačným
systémom Windows 10 Home, ďalej bola zakúpená multifunkčná laserová tlačiareň A4 farebná
značky OKI MC563DN.
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 antivírusový
program ESET internet security .
Internetovú stránku knižnice navštívilo 7 700 užívateľov.
Bezplatné služby verejného internetu v roku 2016 využilo 1 749 používateľov, z toho 752 detí
do 15 rokov.
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. Tento
umožňuje získať informácie z databáz 6 regionálnych knižníc BBSK, čo rozšírilo možnosti knižnice
k uspokojovaniu požiadaviek používateľov aj v oblasti medziknižničnej výpožičnej služby. Počet
vstupov do online katalógov dosiahol 7 180.
Na propagáciu činnosti využila knižnica sociálnu sieť Facebook – Knižnica Jána Kollára, Kremnica.
Výpožičné oddelenia knižnice pre deti (od roku 2008) a pre 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.
V roku 2017 KJK ponúkla používateľom aj vstup do katalógu cez mobilnú aplikáciu SMART katalóg .

XI. GRANTY A DOTÁCIE
Knižnica Jána Kollára v roku 2017 podala 6 projektov a to: 2 projekty do Fondu na podporu umenia,
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3 projekty do dotačného systému mesta Kremnica, a 1 projekt do dotačného systému MK SR 2017.
Z FPU boli úspešné obidva projekty a KJK tak získala z verejných zdrojov 9 500 €, v dotačnom systéme
mesta Kremnica boli úspešné všetky 3 projekty a tým sme získali z mimorozpočtových zdrojov 1300 €.
V projekte Kultúrne poukazy 2017 sme vyúčtovali 0 KP.
NÁZOV PROJEKTU A ZAMERANIE

POŽADOVANÁ
VÝŠKA DOTÁCIE /
GRANTU V EUR
8 000,- €
4 000,- €

Knihy pre každého
Obnova technického vybavenia knižnice
Kultúrne poukazy
Nové knihy do knižnice
Nové poťahy na taburetky
Kultúrno-výchovná činnosť v Knižnici J. Kollára
Spolu:

1 000,- €
900,- €
2 000,- €
15 900 €

PRÍJEMCA ŽIADOSTI
PROJEKTU
FPU – 5.1.3
FPU - 5.1.1
MK SR – 3.2
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
X

b) úspešné projekty
NÁZOV PROJEKTU

POŽADOVA
NÁ VÝŠKA
DOTÁCIE /
GRANTU V
EUR

SCHVÁLENÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE /
GRANTU V
EUR

SPOLUFINAN
COVANIE KI

SPOLUFINANC
OVANIE BBSK

Knihy pre každého
Obnova technického vybavenia
knižnice (realizácia v roku 2018)

8 000,- €
4 000,- €

6 000,- €
3 500,- €

0
0

320,-€
0

FPU – 5.1.3
FPU - 5.1.1

1 000,- €

0€
200,- €

0
0

0
0

Nové poťahy na taburetky

900,- €

300,- €

0

0

Kultúrno-výchovná činnosť
v Knižnici J. Kollára
Spolu:

2 000,- €

800,- €

0

0

15 900,- €

10 800,- €

0

320,- €

MK SR – 3.2
Mesto
Kremnica
Mesto
Kremnica
Mesto
Kremnica
X

Kultúrne poukazy
Nové knihy do knižnice

POSKYTOVATEĽ
DOTÁCIE /
GRANTU

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
Materská škola, Dolná ulica
Materská škola, Dolná ul., elokované pracovisko ul. Jurka Langsfelda
I. ZŠ, Angyalova ulica, Kremnica
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ZŠ Pavla Križku, Kremnica
Základná škola pri Zdravotníckom zariadení Kremnica
Školské kluby detí pri základných školách
Stredná odborná škola pre mládež so sluchovým postihnutím
Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica
Súkromná spojená škola v Kremnici (materská škola, základná škola)
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Kremnici
Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska
Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov Nádej Janova Lehota
Klub dôchodcov v Kremnici
NBS - Múzeum mincí a medailí v Kremnici
Autorský klub literátov a výtvarníkov Banská Štiavnica
Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici
Národná zoologická záhrada Bojnice
Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu, Kremnica
Súkromné Gymnázium Kremnica
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici
Spojená škola internátna Kremnica
Materská škola Stará Kremnička
Materská škola Trnavá Hora
Materská škola Nevoľné
Komunitné centrum Stará Kremnička
Komunitné centrum Trnavá Hora
ZŠ pre žiakov so sluchovým postihom internátna Viliama Gaňu v Kremnici
Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihom internátna
Praktická škola Kremnica
Súkromné gymnázium J. Z. Mallu
Detská ozdravovňa „Slniečko“
Mestská knižnica Ružomberok
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
Štátna ochrana prírody SR

Sponzori podujatí:
ELBA, a.s. Kremnica
Krempek, s.r.o.
Miroslav Saniga
Alfa Bio s.r.o.
Ami Design spol s.r.o
Aqua city Poprad
Arolla film s.r.o.
Biely potok a.s.
Lesnícke náradie Grube s.r.o.
Lesy Slovenskej republiky
Penzión Termal Bojnice
Coop Jednota Žarnovica
Mestské lesy Kremnica
MartinusPenzión Veža Kremnica
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Knižnica Jána Kollára, Kremnica

Merná
jednotka

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)

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
%
osoba
podujatie
návšteva
návšteva
návšteva
konzultácie
podujatie
titul

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
Z toho registrovaní návštevnící
% 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
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Plán
na rok
2017
60056
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
32
600
500
100
800
11,13
31,6
2,16
2,5
60056
13500
4500
9000
130000
100000
30000
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
41000
Nepl.
Nepl.
24,1
800
650
Nepl.
Nepl.
8000
1900
600
23000
40
222
25
4
21
150
3
3

Skutočnosť
2017

Plnenie %

60876
24154
20296
4751
11675
1539
60
1506
1295
211
886
11,36
42,39
2,15
2,25
60876
12082,19
5882,19
6200
130683
86830
43853
12551
39722
12696
21837
563
43314
19
65
24,39
800
550
8
304
8304
1436
509
23801
16496
26,81
5356
224
20
3
17
145
3
1

101,37
187,5
251
259
211
110,75
102,07
134,15
99,53
90
101,37
89,5
130,72
68,88
100,53
86,83
146,18
105,64
101,2
100
118,18
103,8
75,58
84,83
71,72
67,025
100,9
80
75
80,95
96,66
100
33,33

XIII. HOSPODÁRENIE

KOMENTÁR

k ročnej závierke a výsledku hospodárenia
k 31.12.2017
/ v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta /

Účtovná závierka riadna
od 1.1.2017 do 31.12.2017
IČO 359 87197
DIČ 2020534703
Názov účtovnej jednotky
Knižnica Jána Kollára
Sídlo účtovnej jednotky
Štefánikovo námestie 33/40
96701 Kremnica
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 organizácie

1. apríl 1999

Spôsob zriadenia

zriaďovacia listina

Názov zriaďovateľa

Úrad Banskobystrického samosprávneho
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.
Účtovná závierka k 31.12.2017 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 Jána Kollára v Kremnici v plnom rozsahu plní základné a špecializované knižničnoinformačné služby a funkcie, ktoré vyplývajú z legislatívnych a interných dokumentov. Plní funkciu
mestskej knižnice pre mesto Kremnica a súčasne metodického a koordinačného strediska mestským
a obecným knižniciam pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom.
Knižnica poskytuje informačný servis so zreteľom na zmeny v informačných požiadavkách
a potrebách používateľov. Uskutočňuje kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia pre všetky skupiny
čitateľov i ostatných obyvateľov mesta a okolia. Uvedomuje si svoje postavenie a tiež možnosti pri
skvalitňovaní kultúry a preto spolupracuje s rôznymi partnerskými organizáciami, záujmovými
skupinami, mestským úradom a školami v meste a regióne. Obraz o spoločenskom a kultúrnom dianí
v regióne vytvára formou bibliografických záznamov.
K prioritným úlohám knižnice v roku 2017 patrilo plnenie zriaďovateľom určených merateľných
ukazovateľov činnosti a to počtu čitateľov – používateľov knižnice, počtu výpožičiek a knižničného
fondu.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Knižnica Jána Kollára je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Hlavným
zdrojom financovania je rozpočet výdavkov z daňových príjmov BBSK.
Hospodárenie sa riadi:
Zákonom č. 523/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
Zákonom č. 283/2002 Z. z. Zákonom o verejnom č. 343/2015 Z. z.
Organizácia postupuje v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
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Informácie o rozpočte a hodnotenie rozpočtu r. 2017
Dátum
číslo

Rozpočtové opatrenie

Zdroj 41

28.02.2017
6004/2017/
ODDF

Rozpis rozpočtu 2017

610- 99.511,00
620- 35.326,00
630- 33.900,00
Účelovo určené finančné prostriedky
-položka 632 v min. výške
14.500,00
-nákup kniž. jednotiek- kníh
4.500,00
-aktualizáciu kniž. syst. Clavius 1.000,00
-výmena elektr. konvektorov
na vykurovanie
5.000,00
713 002- 1.500,00
713 004- 1.500,00

30.04.2017
06673/2017/
ODDISM

Rozpočt. opatrenie
č.1
Zmena kapitálového rozpočtu

Zakúpenie servera
1.500,00 eur
Zakúpenie PC zostáv a multifunkč. zariadení
na kopír. a tlačenie
1.500,00 eur

31.10.2017
6400/2017/
ODDF

Rozpočt. opatrenie
č.2

610- -1.343,00
620- -1.367,00
630- 5.239,12
640310,88

Odmeny a odvody v zmysle
Memoranda
dofinanc .bežných výdavkov.
Zmena účelu účelovo
určených finančných
prostriedkov.
Presun rozpočtu medzi
kategóriami.

Spolu 41

168.737,00

3.000,00

171.577,00
Zmena účelu na opravy - výmena elektr.
konvektorov na vykurovanie
5.000,00 eur
a to:
- na opravy - výmena elektr.
konvektorov na vykurovanie
3.750,00 eur
- DOVP-súvisiace s ak. pecami
450,00 eur
- predplatné časopisov
800,00 eur

SPOLU

171.577,00
3.000,00
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PRÍJMY
Knižnica na zabezpečenie činnosti použila bežné príjmy vo výške

185.178,80 eur

Dotácia VÚC poskytnutá na bežné transfery
ZF41

171.577,00 eur

Účelovo určené finančné prostriedky na - nákup kniž. jednotiek (kníh)
- aktualizáciu kniž.systému Clavius
- výmenu elektr. konvektorov na vykurovanie
- DOVP pre elektrikára na demontáž starých akum.
pecí, likvidáciu a montáž nových pecí
- predplatné časopisov

4.500,00 eur
1.000,00 eur
3.750,00 eur
450,00 eur

Dotácia z Fondu na podporu umenia
ZF 11H

9.500,00 eur

Fond na podporu umenia
projekt 17-513-02993

6.000,00 eur

Spolufinancovanie
Pridelená výška na kofinancovanie
Projekt bol podporený a použitý na nákup kníh.- Knihy pre každého

Fond na podporu umenia
projekt 17-511-02797

92,66 %

850,00 eur

5,13 %

320,00 eur
320,00 eur

3.500,00 eur

Spolufinancovanie
Projekt bol podporený na obnovu technického vybavenia knižnice.
Projekt bude realizovaný v roku 2018

Transféry v rámci VS z rozpočtu obce (Mesto Kremnica)
ZF 11H
Kultúrno-výchovná činnosť v knižnici
Nové knihy do knižnice
Nové poťahy na taburetky

185,00 eur

1.300,00 eur

0,70 %

800,00 eur
200,00 eur
300,00 eur

Prijaté kultúrne poukazy

0,00 eur

Z vlastných príjmov
ZF 46

2.501,80 eur

Tržby – príjmy z knižničnej činnosti

1.651,14 eur

1,35 %

z toho
príjmy za členské preukazy
kopírovanie
MVS titul
vypracovanie rešerší
upomienky
iné

1.103,70 eur
4,80 eur
12,00 eur
6,00 eur
305,00 eur
219,64 eur

Vratky

850,66 eur

Granty
ZF 72a

300,00 eur

Sponzor. príspevok od ELBA, a.s. Kremnica - zakúpenie ceny na ZOO olympiádu

300,00 eur
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0,16%

Kapitálové príjmy vo výške

2.849,99 eur

Dotácia VÚC poskytnutá na kapitálové transféry
ZF 41
Databázový server pre systém Clavius
Počítače 2ks, multifunkčná tlačiareň 1 ks.

2.849,99 eur
1.500,00 eur
1.349,99 eur

27

VÝDAVKY
Knižnica na zabezpeč. činnosti použila výdavky v sum

181.628,77 eur

Z dotácie VÚC -poskytnutá na bežné transfery
ZF 41

171.577,00 eur

94,46 %

6.000,00 eur

3,30 %

1.300,00 eur

0,72 %

Transféry v rámci verejnej spravy zo ŠR
ZF 11H
Fond na podporu umenia projekt 17-513-02993
Projekt bol podporený a použitý na nákup kníh.- Knihy pre každého

Transfér v rámci VS z rozp.obce (Mesto Kremnica)
ZF 11H
Kultúrno-výchovná činnosť v knižnici
Nové knihy do knižnice
Nové poťahy na taburetky

800,00 eur
200,00 eur
300,00 eur

Z vlastných príjmov
ZF 46

2.451,77 eur

Granty
ZF 72a

300,00 eur

Sponzor. príspevok od ELBA, a.s. Kremnica- zakúpená cena na ZOO olympiádu
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300,00 eur

1,35 %

0,17%

VÝNOSY
Celkové výnosy

184.015,40 eur

Vlastné príjmy knižnice

1.651,14 eur

Tržby- príjmy z knižničnej činnosti

1.651,14 eur

0,89 %

z toho
príjmy za členské preukazy
kopírovanie
MVS titul
vypracovanie rešerší
upomienky
iné

1.103,70 eur
4,80 eur
12,00 eur
6,00 eur
305,00 eur
219,64 eur

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

678,05 eur

0,37 %

171.577,00 eur

93,24 %

Výnosy z kap. transf. z rozp. VÚC

1.079,67 eur

0,59 %

Výnosy samospr. z bež. transferov zo ŠR a od iných SVS

7.300,00 eur

3,97 %

Grant z mesta Kremnica

1.300,00 eur

Vrátený preplatok zo ZP

Dotácie od zriaďovateľa

Kultúrno-výchovná činnosť v Knižnici
Nové knihy do knižnice
Nové poťahy na taburetky

800,00 eur
200,00 eur
300,00 eur

Fond na podporu umenia
projekt 17-513-02993

6.000,00 eur

Spolufinancovanie
Pridelená výška na kofinancovanie
Projekt bol podporený a použitý na nákup kníh.- Knihy pre každého

320,00 eur
320,00 eur

Výnosy z kap. transf. zo ŠR od iných subjektov VS

414,96 eur

0,23 %

Výnosy samosprávy z BT od ostatných subj. mimo VS

1.314,58 eur

0,71 %

Darované knihy v hodnote
Sponzor. príspevok od ELBA, a.s. Kremnica- zakúpená cena na ZOO olympiádu

1.014,58 eur
300,00 eur
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NÁKLADY
Celkové náklady

184.235,85 eur

Účtovná skupina 50 – spotrebované nákupy
Spotreba materiálu
účet 501

21.414,63 eur

Knihy
z toho

11.763,72 eur 5,15 %

Fond na podporu umenia
Grant z mesta Kremnica
Darované knihy v hodnote

6.000,00 eur
200,00 eur
1.014,58 eur

Časopisy
Ostatný materiál

11,62 %

1.278,19 eur 0,87 %
8.372,72 eur 1,74 %

Spotreba energie
účet 502

12.685,71 eur

Elektrická energia

6,89 %

12.645,71 eur

Účtovná skupina 51 – služby
Opravy a udržiavanie
účet 511
Cestovné
účet 512
Ostatné služby
účet 518

Účtovná skupina 52 – osobné náklady
Mzdové náklady
účet 521
z toho OON
priemerná mzda

363,33 eur

0,20 %

454,49 eur

0,25 %

7.007,39 eur

3,80 %

99.283,37 eur

53,89 %

840,00 eur
656,30 eur

Zákonné sociálne poistenie
účet 524

34.027,19 eur

18,47 %

Ostatné sociálne poistenie
účet 525

39,84 eur

0,02 %

5.666,17 eur

3,08 %

Zákonné sociálne náklady
účet 527
Účtovná skupina 53 – dane a poplatky
Ostatné dane a poplatky
účet 538

477,29 eur
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0,26 %

Účtovná skupina 54 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
účet 548

170,00 eur

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
2.437,86 eur
účet 551

Účtovná skupina 56 – ostatné finančné náklady
Ostatné finančné náklady
účet 568
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208,58 eur

0,09 %

1,32 %

0,11 %

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A. Neobežný majetok

81.307,41 eur

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok - prehľad o pohybe
Názov

Účet

Sam. hnut. veci

022

Riadok
súvahy
016

Dopr. prostr.

023

017

12.281,42

DHIM

028

020

1.894,47

DNIM

018

007

Software

013

005

SPOLU

OC k
31.12.2016
54.135,94

Prírastky
+

Úbytky
Presuny
+/6.201,97

OC k
31.12.2017
47.933,97

0,00

12.281,42

0,00

4.246,55

10.712,18

0,00

10.712,18

6.133,29

0,00

6.133,29

6.201,97

81.307,41

2.352,08

85.157,30

2.352,08

Od 1.1.2016 vo veci poistenia majetku a zodpovednosti za škodu, poradenstvo a zastupovanie
Pri uplatňovaní vzniknutých škôd na majetku zabezpečuje INSIA SK s.r.o.
Organizácie spravuje majetok vo vlastníctve zriaďovateľa v celkovej hodnote 166.403,39 eur.
Knižný fond organizácie k 31.12.2016 je vo výške 256.988,44 eur.

B. Obežný majetok

8.050,55 eur

Zásoby účet
PHL v nádrži motorového vozidla v celkovej výške
Finančné účty
Pokladnica
Známky v trezore knižnice v celkovej výške
Bankové účty

30,10 eur
30,10 eur
8.020,45 eur
146,70 eur
156,50 eur
7.717,25 eur

z toho:
účet SF
149,35 eur
účet KJKK
4.067,90 eur
účet grantový 3.500,00 eur

C. Časové rozlíšenie 1.340,00 eur
Na účte časového rozlíšenia 381 bolo naúčtované:
predplatné za noviny a časopisy pre rok 2018 1.266,59 eur, poistenie preprav. osôb 12,81 eur, nájom
rádio vysielača 32,92 eur, internet 5,94 eur, webhostingové služby 8,24 eur, nájom P.O.Box 13,50 eur
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Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A. Vlastné imanie
Názov

Účet

Nevyspor. výsl.
hosp. min.
rokov
Výsledok hosp.
SPOLU

428

6.084,08 eur
Riadok
súvahy
124

125

Stav
Prírastky
31.12.2016
+
9.560,53

Úbytky
-

Presun
+/-

Stav
31.12.2017
6.304,53

-3.256,00
6.304,53

-220,45
6.084,08

B. Záväzky 4.553,26 eur
Rezervy
Názov

Účet

Riadok
súvahy
131

Stav
Tvorba
Zníženie
Presun
31.12.2016 +
+/100,00
80,00
100,00

Stav
31.12.2017
80,00

Ostatné
323
krátkodobé
rezervy
SPOLU
100,00
80,00
100,00
Rezervy na nevyfakturované a spotrebované vodné a stočné od 27.09.2017 do 31.12.2017
rezerva na r. 2017 rok použitia rezervy r. 2018

80,00

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Názov

Účet

Zúčt. transferov 355
rozp. obce a
VÚC
SPOLU
Zúčtované odpisy

Riadok
súvahy
132

Stav
Prírastky
Úbytky
Presun
31.12.2016 +
+/1.451,16
2.849,99
1.079,67

1.451,16

2.849,99

1.079,67

Stav
31.12.2017
3.221,48

3.221,48

Dlhodobé záväzky
Názov

Účet

Riadok
súvahy
144

stav
Prírastky
Úbytky
Presun
31.12.2016 +
+/277,26
901,51
1.029,42

Záväzky zo
472
sociál.fondu
SPOLU
277,26
Čerpanie- príspevok na stravovanie zamestnancov
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stav
31.12.2017
149,35
149,35

Krátkodobé záväzky
Názov

Účet

Riadok
súvahy
152

Stav
Prírastky
Úbytky
Presun
31.12.2016 +
+/Dodávatelia
321
764,65
50.091,61 49.753,83
SPOLU
764,65
50.091,61 49.753,83
DF č. 216 Slovakia energy s.r.o. nedoplatok elektr. energie
12/2017 1.069,72 eur
DF č. 217 Slovak Telekom, a.s. pevná linka, internet
12/2017
32,71 eur

C. Časové rozlíšenie
Názov

Účet

Stav
31.12.2016
1.102,43
1.102,43

4.631,40 eur
Riadok
súvahy
180

Stav
Prírastky
Úbytky
Presun
31.12.2016 +
+/1.546,36
4.514,58
1.429,54

Výnosy
384
budúcich obd.
SPOLU
1.546,36
4.514,58
1.429,54
Poskytnutý kapitálový transfer zo ŠR prostredníctvom zriaďovateľa.
Knižnica neeviduje záväzky po lehote splatnosti.
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Stav
31.12.2017
4.631,40
4.631,40

Záver

Výnosy

184.015,40 eur

Náklady

184.235,85 eur

Hospodársky výsledok

-220,45 eur

Knižnica Jána Kollára naďalej pri maximálnom hospodárnom vynakladaní s finančnými
prostriedkami zabezpečovala za hodnotené obdobie úhrady najnevyhnutnejších výdavkov spojených
so zabezpečením plynulej prevádzky knižnice. Nákup a obnovu knižničného fondu sme realizovali
z dotácie BBSK, z Fondu na podporu umenia MK a z príspevku od mesta Kremnica. Mesto Kremnica
poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta aj na kultúrno-výchovnú činnosť a na nové poťahy na taburetky.
V roku 2017 sme uskutočnili prieskum trhu na služby IT, na údržbu webovej stránky, výkon
činnosti PZS, na zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok, na zakúpenie nového
databázového servera, nákup 2 ks počítačov, multifunkčnej tlačiarne a 3 ks akumulačných pecí, na
odbornú skúšku a odbornú prehliadku náradia a elektrických zariadení, odbornú skúšku a odbornú
prehliadku elektrickej inštalácie v priestoroch knižnice
Dotácia z Fondu na podporu umenia na nákup a obnovu knižničného fondu bola podporená
a realizovaná v sume 6.000,00 eur.
Dotácia z Fondu na podporu umenia na obnovu technického vybavenia knižnice bola podporená
sumou 3.500,00 eur. Projekt bude realizovaný v roku 2018.
Mínusový hospodársky výsledok vznikol vyšším nedoplatkom za elektrickú energiu oproti
spracovanému predpokladu k presunom ku koncu roka 2017.
Na vykrytie mínusového hospodárskeho výsledku sme použili finančné prostriedky minulých
rokov.

V Kremnici dňa 12.2.2018
Spracovali:

Iveta Kuzmická (odborná časť)
Ing. Petronela Pajerská (ekonomická časť)

Mgr. Peter Lysek
riaditeľ
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Hospodárenie vyčíslené v %
Skutočnosť 2017
v eurách

Ukazovateľ
a)

CELKOVÉ NÁKLADY NA ČINNOSŤ

184.235,85

z toho : podiel miezd z celkových nákl. -bez OON

b)

98.443,37

53,43

podiel odvodov do poisťovní

39.733,20

21,57

zostávajúce náklady na prevádzku

46.059,28

25,00

CELKOVÉ VÝNOSY NA ČINNOSŤ

184.015,40

z toho: dotácia od zriaďovateľa

171.577,00

93,24

dotácia-z Fond na podporu umenia

6.000,00

3,26

dotácia z mesta Kremnica

1.300,00

0,71

vlastné príjmy organizácie- tržby

1.651,14

0,89

678,05

0,37

vratky
c)

v%

PREHĽAD O FINANČNÝCH PROSTR. MK SR

pridelených

Fond na podporu umenia
Projekt na nákup kníh 17-513-02993
Pridelené a použité finančné prostriedky na
kofinancovanie podporených projektov z rozpočtu VÚC

Kultúrne poukazy
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použitých

6.000,00

6.000,00

320,00

320,00

0,00

0,00

