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Knižnica Jána Kollára
I. HLAVNÉ ÚLOHY
1. Ciele
Knižnica Jána Kollára /ďalej len KJK/ v plnom rozsahu zabezpečovala základné a špecializované knižničnoinformačné služby, plnila úlohy v zmysle „Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2014 –
2020“, kde je zakotvené stanovenie jasných priorít pre oblasť knihovníctva. Hlavným cieľom bolo plnenie
úloh v zmysle platného plánu činnosti na rok 2019, plnenie merateľných ukazovateľov stanovených
zriaďovateľom pre rok 2019 a tiež naplnenie štandardov v zmysle „Metodického pokynu MK SR č. MK 1669/2010-10/7472 k určeniu štandardov pre verejné knižnice“.
Aktualizácia a doplnenie knižničného fondu v zmysle požiadaviek používateľov sú nemenej dôležité pre
plnenie hlavného poslania knižnice.
Rok 2019 bol rokom prechodu na nový knižnično - infomačný systém Dawinci, čo sa podarilo bez väčších
problémov.
V rámci metodickej pôsobnosti KJK plnila a plní funkciu poradenskú a koordinačnú pre mestské a obecné
knižnice regiónu t.j. okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a zároveň aj funkciu mestskej
knižnice pre mesto Kremnica.
Plnenie vybraných merateľných ukazovateľov činnosti
UKAZOVATEĽ

PLÁN 2019

SKUTOČNOSŤ
2019

PLNENIE V %

800

1 178

147,25

125 000

110 676

88,54

Počet registrovaných používateľov
knižnice

1 900

1 529

80,47

Počet evidovaných návštevníkov
knižnice

20 000

22 096

110,48

Počet získaných knižničných
jednotiek
Počet výpožičiek

Merateľný ukazovateľ počtu získaných knižničných jednotiek sa podarilo splniť na 147,25 % a to vďaka
účelovej dotácii Banskobystrického samosprávneho kraja, dotácii z rozpočtu mesta Kremnica, podpore
z FPU, sponzorskému príspevku z Mestských lesov Kremnica s.r.o., ale tiež vďaka darom od používateľov.
Merateľný ukazovateľ počtu výpožičiek splnený nebol. V roku 2019 KJK zaznamenala 110 676 výpožičiek,
čo predstavuje plnenie na 88,54%.
Takisto počet registrovaných používateľov knižnice dosiahol počet len 1529, čo je plnenie na 80,47%, čo
predstavuje 28,93 % používateľov z počtu obyvateľov. No v zmysle Metodického pokynu MK SR č. MK 1669/2010-10/7472 k určeniu štandardov pre verejné knižnice KJK spĺňa parameter percento
používateľov z počtu obyvateľov, ktorý je stanovený na 25-30 % pre regionálne knižnice.
Ukazovateľ počtu evidovaných návštevníkov knižnice bol splnený na 110,48%.
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Medzi priority v roku 2019 patrili:















uspokojovanie informačných potrieb používateľov nákupom dostatočného
množstva novej literatúry rôznych žánrov
budovanie, sprístupňovanie, uchovávanie a ochrana knižničného fondu
z dôvodu absencie bezbariérového prístupu 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, možnosti čerpania
dotácií
realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno – vzdelávacích podujatí zameraných
na rozvoj čitateľskej gramotnosti, besedy so spisovateľmi, podujatia zamerané na
neformálne vzdelávanie detí a mládeže
realizácia rekonštrukcie priestorov a nábytkového vybavenia detského oddelenia
knižnice
budovanie regionálnej databázy
zriadenie google profilu knižnice - najúčinnejšieho nástroja na propagáciu služieb,
propagácia knižnice cez vlastné webové sídlo a sociálne siete
poskytovanie prístupu na internet zdarma
modernizácia technického vybavenia knižnice

KJK v roku 2019 zorganizovala 228 kolektívnych podujatí, z toho 165 pre deti do 15 rokov.
Informačnú výchovu pre používateľov sme uskutočnili 21 krát.

Motúzy múzy Zuzy

Stretnutie s Monikou
Jakubeczovou

Počas roka sme uskutočnili niekoľko stretnutí so spisovateľmi ako napr. s Michaelou Ellou
Hajdukovou, Janou Šillerovou, Monikou Jakubeczovou, či Blankou Ušiakovou, ktorá nám
porozprávala o živote Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia.
Pre deti sme sa snažili pripraviť rôzne podujatia, či výchovno-vzdelávacie a interaktívne
podujatia. Zaujímavým podujatím pre deti bolo divadlo Thalia Neline s vystúpením Ja som
Inna, či letný tábor pod názvom Dramatikum, Pod maskou, kde si deti mali možnosť
vyskúšať svoje herecké schopnosti. Pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie KJK pripravila
výstavku kníh a dobovej tlače k danej téme, ale aj výchovno- vzdelávacie pásmo „November
1989“ s historikom Martinom Slávikom. Ako každoročne sme sa zapojili aj do
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medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, Celé Slovensko číta deťom a 3. ročníka
celoslovenskej vedomostnej súťaže Slovenská Zoo Lympiáda.

2. Riadenie organizácie a organizácia práce
a) riadenie organizácie zo strany riaditeľa
Riadiaca činnosť zo strany riaditeľa bola počas roka zabezpečovaná prostredníctvom operačných
pracovných porád všetkých zamestnancov, ktoré boli zamerané na kontrolu plnenia plánovaných
merateľných ukazovateľov stanovených zriaďovateľom, legislatívne opatrenia, kontrola plnenia interných
úloh, či príprava úloh na nasledujúce obdobie. Od pracovníkov útvaru knižnično-informačných služieb
vedenie vyžadovalo kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb a plnenie zverených úloh.
Všetci zamestnanci knižnice sa pravidelne zúčastňovali rôznych školení a odborných seminárov na
zvyšovanie odbornosti. Odborní pracovníci útvaru knižnično-informačných služieb prostredníctvom
pravidelných pracovných stretnutí boli vedení k vzájomnej spolupráci jednotlivých oddelení a k
skvalitňovaniu práce s používateľmi.
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 2019



















Darovacia zmluva č. 312/2019
Zmluva o dielo 1/2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 5/2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 9/2019
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku 318/2019
Zmluva o spolupráci 35/2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR č. MK4145/2019/3.2
Darovacia zmluva č. 1/2019/D
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 34/2019
Zmluva o zabezpečovaní správy webovej stránky www.kjkk.sk č. 323/2019
Zmluva na poskytnutie služieb v oblasti odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických
spotrebičov č. 324/2019
Zmluva o dielo č. 2/2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 41/2019
Zmluva o odpredaji služobného motorového vozidla č. 1
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č. 19-514-04334
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. 329/2019
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov KJK prostredníctvom stravných poukážok č.
19K000048
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických služieb prostredníctvom verejnej
mobilnej siete č. 332/2019
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b) organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra KJK sa v roku 2019 nemenila, naďalej skladá sa z troch útvarov - Útvar riaditeľa,
Útvar knižnično-informačných služieb a Útvar ekonomicko-technických činností. Organizačná štruktúra
v terajšej podobe vyhovuje potrebám organizácie na zabezpečenie chodu jednotlivých útvarov a oddelení.
c) vnútorné smernice, zmenené, upravené, v priebehu roka nové











Interná smernica č. 87/2019 – Finančná kontrola – tlačivá nové
Interná smernica č. 88/2019 – určenie zodpovednej osoby na kontrolu majetku v organizácii
Interná smernica č. 89/2019 – postup pri nahlasovaní, schvaľovaní a čerpaní dovoleniek,
pracovných ciest, priepustiek, PN a evidencie dochádzky a určenie pracovného času riaditeľa KJK
Dodatok č. 3 k Pracovnému poriadku KJK
Interná smernica č. 91/2019 – plnenie povinností – čl. 8 Zverejňovacie a oznamovacie povinnosti
OvZP príkazu č. 013/2018/ODDVO a tým súvisiacim zasielaním súhrnných správ
Interná smernica č. 92/2019 – poukazovanie príspevkov na rekreácie
Interná smernica č. 93/2019 – sumy stravného od 1. 7. 2019
Interná smernica č. 94/2019 – zmena hodnoty stravných lístkov od 1. 8. 2019
Interná smernica č. 95/2019 – vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o
protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK
Dodatok k IS č. 65/2017 – vedenie pokladne – limit pokladne

Knižnica bola kolektívnym členom odborných záujmových združení



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

3. Personálne zabezpečenie
Priemerný evidenčný počet (prepočítaný) bol v KJK v roku 2019 - 12,5 úväzku, takže oproti roku 2018
nedošlo k zníženiu počtu zamestnancov.
PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET
(PREPOČÍTANÝ)

PRIEMERNÁ MZDA V
EUR

PRIEMERNÁ VEKOVÁ
HRANICA

12,43

834,25

49,85

Týždenný pracovný čas zamestnancov bol 37 a ½ hod.
a) stav zamestnancov spolu
počet zamestnancov k 31.12.2019 v Knižnici Jána Kollára bol 13 fyzických osôb a prepočítaný 12 a pol úväzku.
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úseky odborných činností
 útvar riaditeľa
 útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov
 útvar knižnično-informačných služieb
počet zamestnancov k 31.12.2019
 fyzické osoby
10
 prepočítaný stav 10
V priebehu roka 2019 nastali v útvare knižnično-informačných služieb personálne zmeny
z dôvodu odchodu 1 pracovníka a príchodu 1 pracovníčky. Pracovný pomer ukončil na
vlastnú žiadosť.
V priebehu roka odišiel 1 zamestnanec:
Jaroslav Slašťan: (31.05.2019)
a prišiel 1 nový zamestnanec:
Ing. Eva Kraus (17.06.2019)

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

útvar ekonomicko – technických činností
počet zamestnancov k 31.12.2019
 fyzické osoby
 prepočítaný stav

3
2,5

Útvar ekonomicko-technických činností komplexne zabezpečoval:
 účtovníctvo, rozpočtovú činnosť, financovanie, mzdové účtovníctvo,
spracovanie ekonomických rozborov organizácie, zabezpečenie účtovnej
agendy organizácie, finančné vyúčtovanie projektov získaných
z mimorozpočtových zdrojov, zabezpečenie úloh súvisiacich s údržbou
priestorov organizácie, prostredníctvom revíznych technikov
 plnenie úloh vyplývajúcich z plánov revízií, vedenie správy registratúry
organizácie
 aplikáciu prijatých opatrení a zmien do praxe, vrátane úpravy
ekonomických softvérov (účtovná agenda aj účtovné uzávierky –
elektronický program iSPIN, mzdová agenda – elektronický program
Humanet, FABASOFT)
 styk so Slovenskou poštou
 centrálnu evidenciu zmlúv a objednávanie spotrebného materiálu,
hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov
 realizáciu úloh súvisiacich s agendou CO
 ochranu osobných údajov

Oddelenie technické:
 vedenie a údržba motorového vozidla
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 upratovanie priestorov
 ochrana a údržba knižničného fondu
Personálne zmeny v tomto útvare v priebehu roka nenastali, stav pracovníkov zodpovedá
potrebám organizácie.

b) účasť na školeniach, odborných a vzdelávacích podujatiach
Zamestnanci KJK sa pravidelne zúčastňovali školení, seminárov, workshopov, či vedeckých konferencií
zameraných na zvyšovanie, či doplnenie odborných znalostí a zručností. Spolu sa zamestnanci zúčastnili
na 18 vzdelávacích podujatiach, z toho na 13 pracovníci ÚKIS a 5 podujatí absolvovali zamestnanci ÚETČ.
Odborné semináre boli zamerané napríklad na rozvoj komunikačných zručností knihovníkov, nové
technológie v knižnici a financovanie projektov v knižniciach, či trendy v knižničnej praxi.
c) zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
V hodnotenom roku 2019 traja zamestnanci absolvovali prvý modul Akreditovaného vzdelávacieho
programu: Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, ktorý realizovala Slovenská národná knižnica v
Martine a je určený pre záujemcov o prácu v knižnici. Ukončenie druhého modulu kurzu je naplánované
v roku 2020.

4. Technické zabezpečenie úloh
a) stručné zhodnotenie stavebno-technického stavu budov v správe kultúrnej inštitúcie:
KJK sídli v budove, ktorá je majetkom Mesta Kremnica. V priestoroch budovy majiteľ Mesto
Kremnica nevykonal v roku 2019 žiadne opravy.
KJK v hodnotenom roku modernizovala oddelenie literatúry pre deti. Na modernizáciu boli určené
účelovo viazané prostriedky od zriaďovateľa vo výške 15 000,- €. Z účelovej dotácie sa nám
podarilo zrekonštruovať 3 miestnosti a to vypratať staré regály, vymaľovať novým hygienickým
bielym náterom, zakúpiť koberce, nové regály, skrinky, kontajnery a doplnky (obrazy na stenu,
vešiaky...) . Z vlastných zdrojov knižnica na modernizáciu prefinancovala 272,30 €.
Ďalšia účelovo viazaná dotácia vo výške 6 724,- € bola určená na nákup a montáž nových
akumulačných pecí (5 531,05 € boli náklady na nákup pecí a 1 192,95 € boli náklady na demontáž
a odvoz starých pecí, montáž nových akumulačných pecí).
b) prehľad majetku (nehnuteľný majetok v nájme)
Knižnica Jána Kollára sídli v historickej budove na Štefánikovom námestí v centre mesta. Nájomná
zmluva s prenajímateľom je dohodnutá na dobu neurčitú a nájom je bezplatný, nakoľko knižnica
zároveň plní funkciu mestskej knižnice.

c) technické zabezpečenie:
 nákup a modernizácia výpočtovej techniky, vďaka účelovej dotácii zriaďovateľa vo výške
2 000,- € (zakúpené 2 ks PC HP, 1 ks tlačiareň a 3x set klávesnica, myš, IJ HP set)
 zriadenie google profilu Knižnice Jána Kollára – účelovo určené bežné výdavky vo výške
500,- €
 implementácia e-kníh do knižnično-informačného systému DAWINCI – účelovo určené
bežné výdavky vo výške 800,- €
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nákup služobného motorového vozidla Škola Scala Ambition – kapitálové výdavky vo
výške 15 000,- € dofinancovanie organizácie vo výške 100,- €

d) 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. Zrealizované boli plánované školenia zamestnancov aj novo
prijatých, na úseku civilnej ochrany bola realizovaná príprava zamestnancov na sebaochranu
a vzájomnú pomoc, ďalej príprava na poskytovanie prvej pomoci a nácvik evakuácie, ako aj
odborná a teoretická príprava pre členov štábu CO, jednotiek CO a členov evakuačnej komisie.
Zamestnanci absolvovali prednášku na tému: „Analýza územia obvodu Žiar nad Hronom“
z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a prednáška na tému: „Všeobecné zásady pred
povodňami, v období povodní a po povodniach“. Vykonané tiež boli plánované a predpísané
kontroly na pracoviskách napr. kontrola požiarnej knihy, kontrola hasiacich prístrojov, kontrola
zariadení na dodávku vody – požiarnych hydrantov.

5. Vnútorná kontrola
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s prijatými Internými zásadami kontrolnej činnosti a bola
zameraná na dodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom BBSK (schválené uznesením Z BBSK
č. 417/2012 z 29.10.2012 s účinnosťou od 1.11.2012, doplnkov schválených Uznesením Z BBSK
č. 425/2012 z 20.12.2012 s účinnosťou od 28.12.2012 a Dodatku č.1 schváleného Uznesením Z BBSK č.
157/2015 zo 14.9.2015 s účinnosťou od 14.9.2015) a na dodržiavanie príkazov predsedu BBSK. Kontrolná
činnosť knižnice bola vykonávaná na základe plánu kontrolnej činnosti. Kontrolou neboli zistené žiadne
porušenia.

6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru
hlavného kontrolóra BBSK

V hodnotenom roku nebola v Knižnici Jána Kollára vykonaná Útvarom hlavného kontrolóra BBSK finančná
kontrola ani následná finančná kontrola, z ktorých by vyplývalo plnenie opatrení vyplývajúcich
z kontrolných zistení.

6a) Prehľad kontrol realizovaných orgánmi štátnej a verejnej správy
V roku 2019 nebola v Knižnici Jána Kollára orgánmi štátnej a verejnej správy vykonaná žiadna kontrola.

6b) Prebiehajúce súdne spory, exekúcie
V Knižnici Jána Kollára neprebiehajú žiadne súdne spory ani exekúcie.
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7. Informácia o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov v roku 2019
Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná v Knižnici Jána Kollára na základe príkazu riaditeľa
č.1/2019. Čiastková inventarizačná komisia vykonala fyzickú a dokladovú inventarizáciu majetku
a záväzkov, porovnaním skutočného stavu s účtovným stavom a vyčíslenie rozdielov, výsledkom čoho boli
ústrednej inventarizačnej komisii predložené zápisy o jej vykonaní k 31.12.2019. Ústredná inventarizačná
komisia vykonala porovnanie zisteného stavu majetku pri fyzickej inventúre s účtovným stavom
k 31.12.2019. Ústredná inventarizačná komisia po prerokovaní výsledkov čiastkovej inventarizačnej
komisie nezistila žiadne rozdiely.

II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU
Ku dňu 31.12.2019 knižničný fond predstavoval 62 462 knižničných jednotiek – knihy, hudobniny, mapy,
CD, DVD nosiče. V sledovanom období bol fond doplnený o 1 178 knižničných jednotiek – plnenie
merateľného ukazovateľa počtu získaných knižničných jednotiek predstavuje 147,25 %.
Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia:

 kúpou - 1 049
 darom 41
 náhradou - 88
Oproti roku 2018 bolo o 433 menej prírastkov knižničných jednotiek kúpou, a to z dôvodu, že dotácia
z Fondu na podporu umenia bola schválená len vo výške 2 000,-€, čo je o 4 500,- € menej ako v roku
2018. Celkový pokles získaných knižničných jednotiek oproti predchádzajúcemu roku je o 657 menej. No
aj napriek tomu je merateľný ukazovateľ počtu získaných knižničných jednotiek prekročený.
Nákup bol realizovaný z účelovej dotácie BBSK vo výške 6 500,-, dotácie z FPU vo výške 2 000,- €, dotácie
z rozpočtu mesta Kremnica vo výške 200,- € a sponzorského príspevku Mestských lesov vo výške 100,- €.
Zloženie prírastku ( 1178 kn.j.) za rok 2019:




Spolu:

192
558
116
312
1 178

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

Finančné prostriedky vynaložené na nákup KF v roku 2019

UKAZOVATEĽ

V EUR

POČET KN. J.

príspevok z FPU
z rozpočtu daňových príjmov BBSK - účelovo určené na nákup KJ

2 000,00
6 500,00

240
758
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(kníh)
z rozpočtu daňových príjmov BBSK – účelovo určené na
predplatné e-kníh
z rozpočtu daňových príjmov BBSK - predplatné periodík
príspevok miest, obcí
vlastné zdroje knižnice – knihy
vlastné zdroje knižnice – predplatné periodík
Iné ( príspevok Mestské lesy, Kremnica)
Spolu:

---

---

1 380,97
200,00
103,56
--100,00
10 284,53

--27
11
--13
1 049

Priemerná cena dokumentu nadobudnutého kúpou bola 8,48 €. Nákup na 1 obyvateľa bol 1,69 €.
KJK v roku 2019 odoberala 51 titulov periodík.

Jazykové zloženie fondu:
Jazyk dokumentu

Počet kj

slovenský
český
nemecký
anglický
maďarský
iný

44801
16231
180
783
16
451

Spolu:

62462

V roku 2019 bolo z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti, či straty dokumentu vyradených 718
knižničných jednotiek. (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 2019 bolo realizovaných 110 676 výpožičiek. Plánovaný merateľný ukazovateľ
stanovený zriaďovateľom nebol splnený, plnenie predstavovalo 88,54%. V porovnaní
s rokom 2018 klesol počet výpožičiek o 21 273. Obratovosť KF predstavovala index 1,77.
Výpožičky na 1 obyvateľa dosiahla 20,94 knižničných jednotiek.
Znížený počet výpožičiek bol sčasti spôsobený aj uzatvorením Oddelenia literatúry pre deti počas
rekonštrukcie.
Z toho:
 absenčné výpožičky: 75 212
 prezenčné výpožičky: 35 464
 spolu:
110 676 (100 %)
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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:

48,72 %
29,66 %
4,91 %
16,40 %
0,31 %
100,00 %
41,52 %

V rámci medziknižničnej výpožičnej služby knižnica evidovala a vybavila 14 požiadaviek iným
knižniciam. Používatelia KJK mali 169 požiadaviek na dokumenty z iných knižníc. MVS KJK
vybavovala elektronicky.
V roku 2019 knižnica zaregistrovala 1 529 používateľov, čo je oproti skutočnosti roku 2018
nárast o 83 používateľov, no merateľný ukazovateľ nebol splnený (80,47%). Dospelých
používateľov sme registrovali 1 168, teda viac o 120 používateľov oproti roku 2018.
U detských používateľov nastal však pokles oproti roku 2018 o 37 používateľov a spolu sa
ich zaregistrovalo 361.
Z celkového počtu obyvateľov bolo 28,93% registrovaných používateľov.
Knižnicu navštívilo v roku 2019 spolu 22 096 evidovaných návštevníkov, z toho 6 409 návštevníkov
podujatí a z toho 4 342 detí. Merateľný ukazovateľ počtu návštevníkov bol splnený na 110,48%. Oproti
roku 2018 však nastal pokles návštevníkov o 1563.
PRÍJMY OD REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV
registračný poplatok
kultúrne poukazy
upomienky
MVS, MMVS
rešerše
tlač z PC, skenovanie
kopírovanie
manipulačné služby (manipulačný poplatok pri MVS, a i.)
rezervácie
Spolu:

V EUR
938,50
13,00
608,00
139,80
24,00
81,50
7,40
110,58
25,20
1 947,98

Príjmy od registrovaných používateľov klesli oproti roku 2018 o 166,33 €.

IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
Oddelenie bibliografie a informácií aj v roku 2019 pokračovalo v excerpovaní celoslovenských
a regionálnych periodík, ktoré odoberala naša knižnica.
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Naďalej pokračovalo aj budovanie regionálnej databázy článkov. Pribudlo do nej 1 120 záznamov.
Články vybrané z celoslovenských periodík, zamerané na obce a mestá na území okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom a regionálne periodiká sme archivovali.
Záujemcom o informácie boli v zmysle požiadaviek poskytované bibliografické informácie.
Ich počet dosiahol číslo 250.
Vypracovali sme 6 rešerší, ktoré obsahovali 184 záznamov: 1. Cholera v Uhorsku;
2. Preventívna a sociálno-výchovná práca sociálneho pracovníka v školských zariadeniach výchovného
poradenstva a prevencie; 3. Transsexualita a rodina; 4. Manažment bolesti v prednemocničnej zdravotnej
starostlivosti; 5. Jednota a mnohosť cností v Platónových dialógoch; 6. Kremnický mestský hradný areál
v stredoveku.

Do tlače je pripravená personálna bibliografia „Básnik a prekladateľ Ján Švantner“,
ktorú sme vydali pri príležitosti významného životného jubilea tohto popredného slovenského autora,
rodáka z Banskej Hodruše (dnes Hodruša-Hámre).
Ďalšia činnosť spočívala v
 poskytovaní konzultácií
 monitoring publikácií a iných materiálov týkajúcich sa regiónu a snaha o ich získanie pre
Knižnicu Jána Kollára
 odstraňovaní chýb v databáze článkov pred prechodom na nový knižničný systém
DAWINCI
 prispievaní na knižničný FB
 v monitorovaní dennej tlače pre Mesto Kremnica

V. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA, ktorých je knižnica hlavným organizátorom
KJK v roku 2019 zrealizovala spolu 228 kolektívnych podujatí pre všetky vekové kategórie,
čo je o 32 podujatí viac ako v predchádzajúcom roku a o 17 viac oproti plánu. Na
podujatiach sa zúčastnilo 6 409 návštevníkov. Pre deti do 15 rokov zrealizovala KJK 165
podujatí a 63 pre dospelých. Z celkového počtu podujatí bolo 21 podujatí informačnej
výchovy pre používateľov.
KJK pravidelne navštevovala domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb v Kremnici
v Janovej Lehote a Ladomerskej Vieske.
Priebežne počas roka 2019 sa mali možnosť vzdelávať aj seniori 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 cez internet, či napísať jednoduchý
dokument vo worde.
Knižnica sa zapojila do niektorých celoslovenských aktivít ako napr. Týždeň slovenských
knižníc, Celé Slovensko číta deťom, Noc s Andersenom, Prečítané leto, Dni Európskeho
kultúrneho dedičstva.
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V máji Knižnica Jána Kollára organizovala v spolupráci s Národnou zoo Bojnice už 3. ročník
celoslovenskej vedomostnej súťaže pre školy z oblasti zoológie pod názvom SLOVENSKÁ
ZOO LYMPIÁDA. Vyvrcholeniu olympiády predchádzali prednášky. Podujatie zaznamenalo
veľký úspech.

Počas júlového týždňa sme organizovali 3 dňový denný divadelný tábor pre deti
DRAMATIKUM – POD MASKOU v spolupráci s Thalia Teatro, zameraný na detskú kreativitu
a divadelnú výchovu. Podujatie podporil Fond na podporu umenia. Vyvrcholením bola
verejná prezentácia detí na Štefánikovom námestí v Kremnici.

Ako každoročne sme sa zapojili aj do medzinárodného podujatia NOC S ANDERSENOM,
ktorý sa uskutočnil 29.3.2019 – 30.3.2019.
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a) jednorazové podujatia
NÁZOV A CHARAKTERISTIKA

Najkrajšie knihy a propagačné materiály Slovenska – návšteva
výstavy spojená s odborným výkladom
Kremnica 690 – výtvarná súťaž – čítanie a ilustrovanie povestí
J.C.Hronského
Servítková technika – stretnutie s Veronikou Kostrianovou
Traja králi – zážitkové čítanie
Zaujímavosti Kremnických vrchov – výchovno-vzdelávacie
pásmo
Háčkované hračky – prezentácia tvorby Dany Fronkovej
Týždeň mozgu – kvíz
Michaela Ella Hajduková – beseda so spisovateľkou
Motúzy múzy Zuzy – beseda, zážitkové čítanie a prezentácia
tvorby
Madagaskar a Móric Beňovský – beseda s cestovateľom
Vladimírom Dudlákom spojená s prezentáciou tvorby
Pavol Dobšinský – Soľ nad zlato – zážitkové čítanie
Janko Hraško – zážitkové čítanie
Noc s Andersenom
Veľkonočné inšpirácie – prezentácia tvorby
Kremnický zlatý poklad – vedomostná súťaž v spolupráci s OZ
KS VALAVA
ZooLympiáda – prírodovedná súťaž
Beseda s Janou Šillerovou – beseda a prezentácia tvorby
Čítanie povestí J. C. Hronského – zážitkové čítanie a čítanie s
porozumením
Zoznámte sa s časopismi – výchovno-vzdelávacie pásmo
Čaro keramiky – beseda v spolupráci s NBS-MMM a Jozefom
Banášom
Saténové okúzlenie – prezentácia tvorby Ivany Szabovej
Ja som Inna – výchovno-vzdelávacie pásmo v spolupráci
s Teatro Neline
Lásky Milana Rastislava Štefánika – beseda so spisovateľkou
Blankou Ušiakovou
Hľadám lepšiu mamu – interaktívne čítanie

TERMÍN

17.01.

MIESTO

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

CELKOVÉ NÁKL.
NA PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLADYCEL
KOM KI

3.00 €

3.00 €

10.00 €
109.00 €
105.00 €

10.00 €
109.00 €
105.00 €

50.00 €

50.00 €

300.00 €
4.90 €

300.00 €
4.90 €

50.00 €

50.00 €

KJK

22.01.

KJK

14
21

24.01.
25.01.
28.02.

KJK
KJK
KJK

14
14
23

07.03.
11.03.
12.03.
13.03.

KJK
KD KCA
KJK
KJK

13
9
54
18

15.03.

MsKS
Kremnica
KJK
KJK
KJK

153

KJK
KJK

12
13

30.05.
19.06.
20.06.

ZOO Bojnice
KJK
KJK

278
14
13

20.06.
05.07.

KJK
KJK

13
40

18.07.
09.09.

NBS-MMM
KJK

8
47

1.00 €

1.00 €

18.09.

KJK

31

100.00 €

100.00 €

24.09.

KJK

12

1.00 €

1.00 €

28.10.

KJK

31

60.00 €

60.00 €

60.00 €

60.00 €

18.03.
27.03.
29.-30.
03.
11.04.
26.04.

28
37
27

Ťažká hádanka, alebo čo je najdôležitejšie na svete? –
výchovno-vzdelávacie pásmo a workshop s Miroslavou
Biznárovou
Malí - veľkí hrdinovia tajomného lesa – výchovno-vzdelávacie
pásmo a workshop s Miroslavou Biznárovou
Gabriela Futová – zážitkové čítanie a prezentácia tvorby
Stretnutie s Moniku Jakubeczovou
Prekvapenie pod stromčekom – prezentácia tvorby
Plynutie času – výchovno-vzdelávacie pásmo, zážitkové čítanie
Prírodovedné prednášky – 7 rôznych podujatí

28.10.

KJK

26

28.11.
26.11.
03.12.
12.12.
priebežne

17
31
13
22
137

Výstavy – 5 rôznych výstav
Podujatia v DD a DSS – 7 rôznych podujatí
SPOLU

priebežne
priebežne
49

KJK
KJK
KJK
KJK
DD a DSS,
KJK, PN KCA
KJK
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DD a DSS KCA

341
66
1590

853.90

853.90

b) cyklické podujatia

PC kurz pre seniorov
Literárny klub
Tvorivé dielne
Informačná výchova pre ZŠ a SŠ
Minigaléria tvorby regionálnych remeselníkov
Eva Škandíková – reštaurátorka obrazov – prednáška
Celé Slovensko číta deťom – interaktívne a zážitkové
čítanie
Praženie kávy – prednáška s ochutnávkou – so Shanti –
pražiarňou kávy
Ľudová slovesnosť – interaktívne a zážitkové čítanie,

14x
2x
25x
21x
5x
2x
2x

čitáreň KJK
KJK
KD, KJK
KJK
čitáreň KJK
čitáreň KJK
KJK

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV
45
20
393
394
564
69
162

2x

čitáreň KJK

8x

Vesmír – výchovno-vzdelávacie pásmo
Daniel Hevier – výchovno-vzdelávacie pásmo, zážitkové
čítanie
Maja v zajatí – interaktívne a zážitkové čítanie
Počúvanie audio rozprávok + omaľovanky – audio pásmo
s tvorivými dielňami
Čo sa stane tomu, kto klame? – vedomostná súťaž
Knižný detektív – vedomostná súťaž
Potrápme si hlavičky – výchovno-vzdelávacie pásmo,
interaktívne a zážitkové čítanie
Biorekordy – výchovno-vzdelávacie pásmo

3x
3x

NÁZOV A CHARAKTERISTIKA

POČET
OPAKOVANÍ

10x
4x
2x
4x
5x
16x

MIESTO

CELKOVÉ
NÁKL. NA
PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM KI

48.00 €
7.00 €
25.00 €
3.00 €
2.00 €

48.00 €
7.00 €
25.00 €
3.00 €
2.00 €

54

14.00 €

14.00 €

KJK, ZŠ
Jastrabá
KJK
KJK, ZŠ Horná
Ždaňa
KJK
KJK

132

3.00 €

3.00 €

46
97

10.00 €

10.00 €

159
17

5.00 €
1.00 €

5.00 €
1.00 €

KJK
KJK
KJK, ZŠ
Jastrabá

25
39
71

5.00 €

5.00 €

CVČ Žiar nad
Hronom, KJK, DD
a DSS J. Lehota
NZ Bojnice, KJK

418

40.00 €

40.00 €

347
48
33
299

4.00 €
3.00 €

4.00 €
3.00 €

53
97

10.00 €

10.00 €

KJK

62
207

1.00 €
21.00 €

1.00 €
21.00 €

ZooLympiáda – prednáška v spolupráci so NZ Bojnice
Pasovanie prvákov – výchovno-vzdelávacie pásmo
Decká z mesta – interaktívne a zážitkové čítanie
Tajomstvá mesta – vedomostná súťaž v spolupráci s OZKS
VALAVA
Rozprávanie o mamách – čítanie s porozumením
November ´89 – výchovno-vzdelávacie pásmo
s historikom Martinom Slávikom

2x
2x
2x
7x

J. R. R. Tolkien – výchovno-vzdelávacie pásmo
Kreatívna knižnica – tvorivé dielne

2x
9x

Dramatikum pod maskou – divadelný tábor
Prechádzka ročnými obdobiami – vých.-vzdelávacie pásmo
Kremnica zrakom a slovom Mateja Bela – prednáška D.
Haas-Kianičku – DEKD
Strašidlá v knižnici – zážitkové čítanie
Dedko- babkovinky – zážitkové čítanie
Čítanie pri krbe – zážitkové čítanie

3x
6x
2x

KJK
KJK
NBS-MMM

42
94
84

6.00 €
4.00 €
1.50 €

6.00 €
4.00 €
1.50 €

3x
4x
3x

KJK
KJK
čitáreň KJK

49
60
55

7.00 €
2.00 €

7.00 €
2.00 €

4235

222.50 €

222.50 €

SPOLU

KJK
KJK
KJK, exteriér
mesta Kremnica

4x
2x

KJK
ZŠ Trnavá Hora, S.
Gymnázium
a SŠÚV Kremnica
KJK, ZŠ H. Ždaňa

179

KnihaBus – január – december 15x
14

VI. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA, , ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt
Knižnica Jána Kollára spolupracovala pri realizácii troch podujatí, ktoré sa opakovali spolu 31 x a ich
hlavným organizátorom bol iný subjekt.

NÁZOV
Gitarová besiedka s Klárou Štroffekovou
a žiakmi ZUŠ J. L. Bellu
Cvičenie s deťmi s Michaelou
Krumlovskou Pavlovou
Slávikova hudobná škola s Dášou
Šmikniarovou

SPOLU

TERMÍN
január –
december 2x
novemberdecember 19x
február-máj
10x

31x

MIESTO

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

KJK

74

KJK

280

KJK

230

X

584

CELKOVÉ
NÁKLADY NA
PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM KI

Z TOHO
PRIAME
NÁKLADY KI
/x

VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ

Metodická a koordinačná činnosť bola realizovaná pre verejné knižnice okresov 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). V roku 2019 sa uskutočnilo 17 metodických návštev
v obecných a mestských knižniciach, čo predstavuje plnenie na 85 %. Z dôvodu rekonštrukcie detského
oddelenia a príprav, ktoré tomu predchádzali, sa nepodarilo naplniť plánované metodické návštevy. No
v prípade potreby sme problémy riešili telefonickými konzultáciami.
Metodické návštevy boli zamerané na riešenie problémov jednotlivých knižníc, dodržiavanie všeobecne
platných právnych predpisov, vedenie knižnej evidencie, revízie knižničného fondu, vyraďovanie
dokumentov, stavanie knižného fondu, možnosti elektronizácie, možnosti získania podpory z FPU, pomoc
pri vyúčtovaní projektov atď.
Metodických konzultácií knižnica poskytla 195 a to osobne, telefonicky, mailovou poštou
podľa požiadaviek knihovníkov.
Metodička KJK zvolala 2 obvodové porady pre verejné knižnice metodicky riadeného
regiónu a to v Banskej Štiavnici a v Kremnici, na ktorých sa zúčastnilo 13 zástupcov knižníc.
Program porád:
1. Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc za rok 2018
2. Štruktúra podpornej činnosti FPU na rok 2020 – možnosti získania finančných prostriedkov, výzvy,
skúsenosti
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3. Služba pre používateľov v KJK, ktorá možno pomôže aj vám
4. Rôzne – diskusia
5. Prehliadka novo zriadeného klubu Rubigall v Mestskej knižnici v Banskej Štiavnici (konala sa len na
porade v Banskej Štiavnici).
Vnútro knižničná metodika sa realizovala v spolupráci s ostatnými odbornými oddeleniami
knižnice a zamerala sa najmä na pomoc pri riešení odborných problémov, pri prevádzkových
problémoch v oblasti automatizácie a využívaní KIS, tiež koordinácia prechodu na nový KIS
DAWINCI, vypĺňanie údajov pre benchmarking knižníc, spracovanie štatistiky pre Štatistický
úrad SR, krajské metodické centrum, SNK. Ďalej sa podieľala na príprave 4 projektov
a žiadostí o dotácie od Mesta Kremnica a 3 z Fondu na podporu umenia, tiež na príprave
a realizácii modernizácie detského oddelenia knižnice.
V sledovanom období boli spracované nasledovné dokumenty:
o Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára za rok 2018
o Plán činnosti Knižnice Jána Kollára na rok 2019
o Ročný výkaz o knižnici za rok 2018
o Ročný štatistický výkaz za rok 2018 – znevýhodnené skupiny obyvateľstva
o Aktualizácia súborného katalógu periodík pre rok 2019 do databázy
Univerzitnej knižnice v Bratislave
o Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom za rok 2018
o Hodnotenia plnenia štandardov pre verejné knižnice okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom za rok 2018
o Knižnica poskytovala ďalšie údaje podľa požiadaviek zriaďovateľa a vyšších
metodických pracovísk.
a) jednorazové podujatia

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

Termín

23.10.2019

31.10.2019
X

Miesto
Knižnica J.
Kollára

MsK Banská
Štiavnica
X

Počet
účastníkov

Celkové
náklady na
podujatie

Z toho
náklady
celkom KI

7

10,00

10,00

13

10,00 €

10,00 €

Z toho
náklady
celkom KI
130
5
135 €

6

b) cyklické podujatia

Názov
Metodické návštevy
Metodické konzultácie
osobné, telefonické, mailové
Spolu:

Počet
opakovaní

Miesto

Počet
účastníkov

17
195

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

20
195

Celkové
náklady na
podujatie
130
5

X

X

215

135 €
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VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ
Knižnica Jána Kollára v roku 2019 vydala 2 edičné tituly (v edičných tituloch nie sú zahrnuté
vyhodnotenia činnosti a plány činnosti). Pri príležitosti životného jubilea významného
slovenského básnika a prekladateľa sme spracovali personálnu bibliografiu Jána Švantnera
pod názvom „Básnik a prekladateľ Ján Švantner“. Ďalším titulom je časopis „Knižko“.
Je to detský zábavný a zároveň informačný časopis pre deti, kde sa dozvedia veľa
zaujímavého o knižnici, ale aj veľa nových informácií. Na edičnej činnosti sa podieľalo
oddelenie bibliografie, metodické oddelenie a čitáreň.
Informačný materiál „Retro pohľady do archívu regionálnej tlače. Pohľad tretí“: Kremnický rumaj
a Kremnický letopis sa nepodarilo spracovať z dôvodu nedostatku času.

Edičná činnosť / tituly
IVANIČOVÁ,M.: Knižko.
Kremnica: KJK, máj 2019, nestr.
IVANIČOVÁ,M.: Knižko.
Kremnica: KJK, november 2019, nestr.
MADUDOVÁ,A: Básnik a prekladateľ Ján
Švantner : personálna bibliografia. – Kremnica:
Knižnica Jána Kollára, 2019, 182 s. ISBN: 978-8089556-15-1
Vyhodnotenia a plány činnosti

Náklad (počet ks)

15

Finančné náklady
celkom

Z toho vlastné
náklady

12,00

12,00

15

15,00

15,00

(plánujeme náklad 80
ks)

Náklady
vzniknú
v r.2020, nakoľko sme
nestihli tlač v roku 2019

6

12,00

12,00

5

5,00

5,00

3

2,00

2,00

44

46,00 €

46,00 €

KUZMICKÁ,I. – PAJERSKÁ, P. : Vyhodnotenie
činnosti Knižnice Jána Kollára za rok 2018.
Kremnica, KJK, február 2019, 27 s.
KUZMICKÁ,I.: Plán činnosti Knižnice Jána
Kollára na rok 2019.
Kremnica, KJK, marec 2019, 17 s. 1 príl.
KUZMICKÁ,I.: Vyhodnotenie činnosti mestských
a obecných knižníc okresov Banská Štiavnica,
Žarnovica, Žiar nad Hronom za rok 2018.
Kremnica, KJK, 2019, 10 s.
Spolu: 2 edičné tituly /vyhodnotenia a plány
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IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ
INDIVIDUÁLNE ÚLOHY
a) dlhodobé úlohy, stav rozpracovanosti
KJK sa zapojila do projektu Benchmarking knižníc aj v roku 2019. Cieľom tohto projektu je
vyhodnocovanie a porovnanie kvality podávaných výkonov v knižniciach v Čechách a na
Slovensku.
Výstup projektu:



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

b) začaté a ukončené úlohy v hodnotenom roku





X.

KJK zosumarizovala údaje pre súborný katalóg periodík na rok 2019 na základe
výzvy Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá je správcom katalógu
Prieskum záujmu o čítanie periodickej tlače k prehodnoteniu odoberania
jednotlivých titulov periodík, či výmeny za iný titul
Pre účely Knižničného inštitútu bol vyplnený online dotazník o štatistickom
zisťovaní
Spracovanie dotazníkov pre SAK a študentov VŠ k záverečným prácam

STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE KNIŽNICE

Stav výpočtovej techniky k 31.12.2019 bol nasledovný: 22 ks
osobných počítačov, z toho 6 ks počítačov s pripojením na internet
pre verejnosť, 5 ks notebooky. V roku 2019 boli zakúpené 2 ks PS
zostavy prevedenia All in one, 1 ks tlačiareň.
Na prevádzku knižnično-informačného systému Dawinci KJK využíva server, ktorý
má operačný systém MS Windows server Essentials 2016, operačnú pamäť 16 GB, procesor 3,3 GHz
XEON.
V hodnotenom roku knižnica začala využívať aj google profil na propagáciu knižnice, ktorý pravidelne
aktualizujeme. Taktiež webová stránka www.kjkk.sk je pravidelne aktualizovaná.
Bezplatné služby verejného internetu v roku 2019 využilo 1 158 používateľov, z toho 339 detí do 15 rokov
a 193 študentov.
Okrem on-line katalógu OPAC, umiestneného na web stránke knižnice, ktorý obsahuje vlastný knižný fond,
mohli používatelia využiť súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK Infogate. Tento umožňuje získať
informácie z databáz regionálnych knižníc BBSK a Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra, čo rozšírilo možnosti
knižnice k uspokojovaniu požiadaviek používateľov aj v oblasti medziknižničnej výpožičnej služby.
Knižnica zabezpečovala zálohovanie, chod počítačov a lokálnej siete, údržbu programového
vybavenia, vykonávala generovanie 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.
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XI. GRANTY A DOTÁCIE
Knižnica Jána Kollára v roku 2019 vypracovala 8 žiadostí o pridelenie finančných
prostriedkov na rôzne aktivity a projekty – 3 projekty boli podané v FPU, 1 projekt
v dotačnom systéme Ministerstva kultúry SR a 4 žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu
Mesta Kremnica. Celkovo knižnica žiadala financie vo výške 19 755,- €. Schválené financie
boli celkovo vo výške 3 063,- €. Z FPU knižnica získala 2 000,- €, z rozpočtu Mesta Kremnica
1 050,- €, Kultúrne poukazy boli čerpané vo výške 13,- €, sponzorské príspevky boli vo
výške 500,- €. Projekt pod názvom „Edícia Mudrlantky“ bol vyradený z dôvodu
jednodňového oneskorenia zaslania žiadosti poštou, preto sme ho presunuli do
nasledujúceho roku.
Vypracované a predložené projekty v roku 2019
Názov projektu a zameranie

Požadovaná výška
dotácie / grantu v
EUR

Spolufinancovanie
KI

8 000,1 905,6 550,1 000,1 500,300,500,19 755,-

500,100,750,0,0,0,0,X

Kultúrne poukazy
Nové knihy pre všetkých
Edícia Mudrlantky
Elektronická ochrana knižničného fondu
Čítam, čítaš, čítame...
Knižnica pre všetkých
Kreatívna knižnica
Vybavenie do rodinného centra
Spolu:

Spolufinanc
ovanie BBSK

Príjemca žiadosti projektu

DS MK SR
FPU
FPU
FPU
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica
Mesto Kremnica

b) Úspešné projekty, ktoré boli získané v roku 2018 - presun čerpania do roku 2019
Názov projektu

Požadovaná
výška
dotácie /
grantu v
EUR

Schválená
výška
dotácie /
grantu v
EUR

Čerpanie
v roku
2017

Presun Čerpania
do roku 2018 /
z toho čerpané
v r. 2018

Spolufinan
covanie KI

Spolufin
ancovani
e BBSK

Poskytovateľ
dotácie / grantu

Spolu:

c) Úspešné projekty - získané v roku 2019
NÁZOV
PROJEKTU

Kultúrne poukazy

POŽADOV
ANÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE /
GRANTU V
EUR

SCHVÁLEN
Á VÝŠKA
DOTÁCIE /
GRANTU V
EUR

0,-

13,-

ČERPANI
E
V ROKU
2019

VRÁTENÉ
V ROKU
2019 DO
FPU

13,-

PRESUN
ČERPANI
A DO
ROKU
2020

SPOLUFI
NANCOV
ANIE KI

SPOLUFI
NANCOV
ANIE
BBSK

POSKYTOVA
TEĽ DOTÁCIE
/ GRANTU

DS MK SR
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Nové knihy pre
všetkých
Čítam, čítaš,
čítame...
Knižnica pre
všetkých
Kreatívna knižnica
Vybavenie do
rodinného centra

Spolu

8 000,-

2 000,-

2 000,-

1 000,-

200,-

200,-

Mesto Kremnica

1 500,-

400,-

400,-

Mesto Kremnica

300,500,-

150,300,-

150,300,-

Mesto Kremnica
Mesto Kremnica

3 063,-

3 063,-

11 300,-

0,-

0,-

0,-

0,-

110,-

110,-

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, dobrovoľníkmi a záujmovými skupinami na pôde mesta ako sú:
Materská škola, Dolná ulica
Materská škola, Dolná ul., elokované pracovisko ul. Jurka Langsfelda
I. ZŠ, Angyalova ulica, Kremnica
ZŠ Pavla Križku, Kremnica
Základná škola pri Zdravotníckom zariadení Kremnica
Školské kluby detí pri základných školách
Stredná odborná škola pre mládež so sluchovým postihnutím
Súkromná spojená škola v Kremnici (materská škola, základná škola)
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
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
Národná zoologická záhrada Bojnice
Mestská knižnica Michala Chrásteka Žiar nad Hronom
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FPU

Sponzori podujatí:
Banskobystrický samosprávny kraj
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
ELBA, a.s. Kremnica
Slovenská národná knižnica
Spoločnosť Grube
Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Dobrovoľnícka pomoc – Zoo Lympiáda
Ján Kostík
Ing. Eva Kraus
MUDr. Elena Čopíková
Alena Balkovičová
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Knižnica Jána Kollára Kremnica
Ukazovateľ
KNIŽNIČNÝ FOND
z toho: odborná lit. pre dospelých
krásna lit. pre dospelých
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
špeciálne dokumenty
Počet titul. odoberaných periodík
Prírastky spolu
z toho kúpou
darom
náhradou
Úbytky knižničných jednotiek
Počet zv. na 1 obyvateľa
Počet zv. na 1 čitateľa
Obrat KF
Nákup na 1 obyvateľa
KF spracovaný automatizovane
Finančné prostriedky na nákup KF celkom
z toho: nákup KF (bez grantov)
nákup KF (z grantov a dotácie mesta)
VÝPOŽIČKY
z toho: absenčné
prezenčné
z toho: odborná lit. pre dospelých
krásna lit. pre dospelých
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
špeciálne dokumenty
periodiká
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa
Celková plocha knižnice
z toho: priestory pre používateľov
Rešeršná činnosť
- počet záznamov
Poskytnuté faktografické informácie
Poskytnuté bibliografické informácie
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA
z toho: deti do 15 rokov
NÁVŠTEVNÍCI spolu
% čitateľov z počtu obyvateľov
Počet obyvateľov
KOLEKTÍVNE PODUJATIA
Metodické návštevy spolu
z toho: v mestských knižniciach
v obecných knižniciach
Konzultácie a poradenstvo
Odborné semináre, porady
Edičná činnosť

Merná
jednotka
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
titul
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
index
€
kn.j.
€
€
€
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
m2
m2
rešerš
záznam
informácie
informácie
osoba
osoba
osoba
%
osoba
podujatie
návšteva
návšteva
návšteva
konzultácie
podujatie
titul
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Plán 2019

62 002
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
51
800
700
100
Nepl.
800
11,66
32,6
2,01
2,91
62 002
15 500
6 500
9 000
125 000
95 000
30 000
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
Nepl.
45 000
Nepl.
Nepl.
23,5
800
550
Nepl.
Nepl.
8 000
6 000
1 900
500
20 000
35,76
--211
20
4
16
150
2
3

Skutočnosť
2019

Plnenie %

62462
23 125
21 215
4943
11 664
1 515
51
1 178
1 049
41
88
718
11,82
40,85
1,77
1,69
62462
8 903,56
6 703,56
2 200
110 676
75 212
35 464
7 974
32 825
5 428
18 161
335
45 953
14
169
20,94
800
550
6
184
9 756
7 316
1 529
361
22 096
28,93
5 284
228
17
3
14
195
2
2

100,74 %
----------100 %
147,25 %
149,85 %
41 %
--89,75 %
101,37 %
125,30 %
88,06 %
58,01 %
100 %
57,44 %
103,13 %
24,44 %
88,54 %
79,17 %
118,21 %
----------114,88 %
----89,10 %
100 %
100 %
----121,95 %
121,93 %
80,47 %
72,2 %
110,48 %
28,93 %
--108 %
85 %
75 %
87,5 %
130 %
100 %
66,66 %

XIII. HOSPODÁRENIE
Informácie o rozpočte hodnotenie rozpočtu r. 2019
Príjmy vo výške 250.698,23 EUR


Dotácia od zriaďovateľa 245.078,61 EUR
Dátum
číslo
31.01.2019
06211/2019/
ODDRF

Rozpočtové
opatrenie
Rozpis rozpočtu
2019

29.04.2019
06211/2019/
ODDRF

Rozpočt. opatrenie
č.1
Zvýšenie rozpočtu

30.06.2019
03809/2019/
ODDIPVP

Rozpočt. opatrenie
č.1
Zmena kapitálového
rozpočtu- zvýšenie

09.07.2019
06211/2019/
ODDRF

Rozpočt. opatrenie
č.3
Zvýšenie rozpočtu

30.08.2019
06211/2019/
ODDRF

Rozpočt. opatrenie
č.5
Zvýšenie rozpočtu

97,76 %
Zdroj 41
610130.803,00
620
47.089,00
630
39.040,00
Účelovo určené finančné prostriedky
-nákup kniž.jednotiek- kníh 6.500,00

600-

5.775,00

Spolu 41

216.932,00

222.707,00

Účelovo určené finančné prostriedky
-prísp.na rekreáciu zamestnancov 2.475,00
-dofinan.výdavkov na energie
3.300,00
700-

15.000,00

222.707,00

Účelovo určené finančné prostriedky
-nákup motorového vozidla combi 15.000,00

15.000,00
600-

6.724,00

229.431,00

Účelovo určené finančné prostriedky
-výmena akumulačných pecí a práce s tým spojené
6.724,00

15.000,00

20.12.2019
06211/2019/
ODDRF

Rozpočt. opatrenie
č.6
Zmena rozpočtu
Zvýšenie rozpočtu

Nevyčerpané finančné
prostriedky účet 637 006
Príspevok na rekreácie
2.260,50 EUR

600-

17.500,00

Účelovo určené finančné prostriedky
-skvalitnenie priestorov pre poskytovanie knižničnoinformačných služieb,výmena regálov, maľovanie
15.000,00
-aktual.googlu profilu
500,00
-nákup výpočtovej techniky, kop. strojov,
dig.a záznamovej techniky
2.000,00

246.931,00

15.000,00

610-550,00
630550,00
600800,00
Účelovo určené finančné prostriedky
-implementácia elektronických kníh do kniž.-inf.
systému Dawinci
800,00

247.731,00

Vrátené finančné prostriedky účet
632 001 Energie 270,25 EUR
611 Tarifné platy 121,64 EUR

245.078,61

SPOLU

15.000,00

15.000,00
245.078,61
15.000,00
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 Ostatné bežné príjmy 5.619,62 EUR
2,24 %
Dotácia z Fondu na podporu umenia 2.000,00 EUR
ZF 11H
Akvizícia knižničného fondu
Projekt 19-514-04334 spolufinancovanie 110,00 EUR,
vyčerpaná výška z FPU 2.000,00 EUR.

0,80 %

Transfery v rámci VS z rozpočtu obce (Mesto Kremnica) 1.050,00 EUR
0,42 %
ZF 11H
Knižnica pre všetkých (besedy) 400,00 EUR, Čítam, čítaš, čítame (nákup nových kníh) 200,00
EUR, Kreatívna knižnica (mater. na tvorivé dielne) 150,00 EUR, Vybavenie do rodin. centra
300,00 EUR.
Prijaté kultúrne poukazy 13,00 EUR
ZF 111
Vlastné príjmy 2.056,62 EUR.
0,82 %
ZF 46
Tržby – príjmy z knižničnej činnosti 1.934,98 EUR, vratky 121,64 EUR.
Granty 500,00 EUR
0,2 %
ZF 72a
Finančný príspevok na základe darovacej zmluvy od Mestských lesov, Kremnica Beseda a knihy
k výročiu generála M.R Štefánika 200,00 EUR, spon. príspevok od ELBA, a.s. Kremnica cena
na Zoolympiády 300,00 EUR.

Výdavky vo výške 251.198,38 EUR
Knižnica na zabezpečenie svojej činnosti použila výdavky z daňových príjmov 245.078,61 EUR
97,56 %, zo ŠR 13,00 EUR, z FPU 2.000,00 EUR 0,80%, z dotácie Mesta Kremnica 1.050,00 EUR
0,42 %, z príspevkov a darov účelovo určených 500,00 EUR 0,20%, z vlastných príjmov 2.435,13
EUR 0,97 %,
z vratiek 121,64 EUR 0,05%.
Rozpisom rozpočtu - listom č. 03809/2019/ ODDIPVP zo dňa 30.06.2019 bol knižnici pridelený
kapitálový transfer na nákup motorového vozidla combi vo výške 15.000,00 EUR. V mesiaci
september 2019 bolo zakúpené služobné auto Škoda Scala Ambition.

.
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Výsledok hospodárenia r. 2019
Vyhodnotenie činnosti za rok 2019 vychádza z výsledkov účtovania v hlavnej knihe, z výkazu
ziskov a strát a zo súvahy.
Knižnica dosiahla kladný výsledok hospodárenia vo výške 3 876,90 EUR. Do roku 2019 boli
prevedené FP na účte kjkk vo výške 3.692,59 EUR, pokladničná hotovosť vo výške 696,14 EUR.
V roku 2019 knižnica mala príjem z kapitálových aktivít a to z odpredaja služobného
motorového vozidla v sume 1.000,00 EUR.
Celkové výnosy knižnice 256.120,29 EUR
 Tržby za vlastné výkony účet 60 1.934,98 EUR
Príjmy z knižničnej činnosti z toho:

0,76 %

príjmy za členské preukazy 938,50 EUR, upomienky 608,00 EUR, MVS 139,80 EUR, vypracovanie rešerší 24,00 EUR,
tlač z PC 81,50 EUR, kopírovanie 7,40 EUR, manipulačný poplatok 25,50 EUR, rezervácie 25,20 EUR, ostatné 85,08
EUR.

 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti účet 64 1.000,95 EUR
0,39 %
Dohodnutá zľava zo SL 0,95 EUR, odpredaj služobného auta 1.000,00 EUR.
 Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov účet 69 253.184,36 EUR
Dotácie od zriaďovateľa 245.078,61 EUR.
95,69 %,
Výnosy z kap. transf. z rozp. VÚC 3.951,98 EUR.
1,54 %
Výnosy samospr. z bež. transferov zo ŠR a od iných SVS 3.063,00 EUR
z toho:

98,85 %

1,20 %

FPU na nákup kníh 2.000,00 EUR, grant z mesta Kremnica 1.050,-EUR, kultúrne poukazy 13,00 EUR.

Výnosy z kap. transferov zo ŠR od iných subjektov VS 414,96 EUR.
Výnosy samosprávy z BT od ostatných subj. mimo VS 675,81 EUR
z toho:

0,16 %
0,26 %

darované knihy v hodnote 175,81 EUR, sponzor. príspevok od ELBA, a.s. Kremnica 300,00 EUR , dar Mestské lesy
Kremnica 200,00 EUR na nákup ceny na 2. ročník Zoo Lympiády pre deti a mládež.

Celkové náklady knižnice 252.243,39 EUR
 Spotreba materiálu účet 501 42.437,64 EUR
Knihy a časopisy 10.450,86 EUR z toho:

16,82 %

FPU v sume 2.000,00 EUR, BBSK účelovo pridelené finančné prostriedky na nákup kníh 6.500,00 EUR, grant od mesta
Kremnica 200,00 EUR, dar Mestské lesy Kremnica 100,00 EUR, darované knihy v hodnote 175,81 EUR., vlastné
prostriedky 103,56 EUR, predplatné časopisov 1.371,49 EUR.

Zo sponzorského príspevku od ELBA,a.s. cena na Lympiádu 300,00 EUR.
Z grantu od Mesta Kremnica vybavenie detského centra a materiál na tvorivé dielne 450,00
EUR.
Drobný dlhodobý majetok 24.382,06 EUR.
Pohonné hmoty, oleje, kvapaliny 399,05 EUR.
Ostatný náklad na spotrebu materiálu bol na nákup kancelársky potrieb, tonerov, drobného
materiálu, čistiacich prostriedkov 6.455.67 EUR.
Prevažná časť nákladov na drobný dlhodobý majetok bola použitá z účelovo určených
finančných prostriedkov od zriaďovateľa.
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 Spotreba energií účet 502 13.292,83 EUR
5,27 %
Elektrická energia 13.181,33 EUR, voda 111,70 EUR.
 Služby účet 51 8.170,43 EUR
3,24 %
Opravy a udržiavanie 1 311,76 EUR z toho:
maľovanie priestorov 911,79 EUR, oprava služobného auta 377,47 EUR, drobné opravy 22,50 EUR.

Cestovné 359,61 EUR.
Ostatné služby 6.499,06 EUR z toho:
poštovné 430,62 EUR, pošt. priečinok 56,00 EUR, telekomunikačné služby 3.302,53 EUR, nájomné 66,29 EUR, admin.
a údržba www.kjkk.sk 612,00 EUR, ochrana objektu 485,20 EUR, stočné 89,95 EUR ,autorské honoráre 200,00 EUR,
ostatné 1.256,47 EUR.

 Osobné náklady účet 52 182.228,53 EUR
Mzdové náklady 131.304,07 EUR z toho:

72,24 %

OON 260,00 EUR ZF 46 pre elektrikára, ktorý vykonáva údržbu akumulačných. pecí, výmeny žiaroviek a drobné
opravy, OON 900,00 EUR ZF 41 účelovo určené finančné prostriedky na DOVP- montáž nových akumulačných. pecí.

Zákonné soc. poistenie 44.066,29 EUR.
Ostatné soc. poistenie 79,86 EUR.
Zákonné soc. náklady 6.563,99 EUR z toho:
SF 1.182,47 EUR, PN 41,99 EUR, SL 5.205,53 EUR, PZS 114,00 EUR, vstupná lekárska prehliadka 20,00 EUR.

Ostatné sociálne náklady 214,50 EUR.
 Dane a poplatky účet 53 600,39 EUR

0,24 %

 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť účet 54 170,00 EUR
Členské v SSKK a SAK.
 Odpisy, rezervy a opravné položky účet 55 5.121,90 EUR
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
 Finančné náklady účet 56 221,67 EUR
0,09 %
Ostatné finančné náklady, bankové poplatky, poistenie.
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0,07 %

2,03 %

Spolu majetok 98.818,93 EUR
A Neobežný majetok 88.588,95 EUR
 Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok - prehľad o pohybe
Názov
Účet
Riadok
OC k
Prírastky Úbytky
súvahy 31.12.2018 +
Sam. hnut. veci 022
016
47.933,97
0,00
3.757,04

Presuny
+/0,00

OC k
31.12.2019
44.176,93

Dopr. prostr.

023

017

12.281,42

15.000,00

12.281,42, 0,00

15.000,00

DHIM

028

020

4.246,55

0,00

0,00

0,00

4.246,55

DNIM

018

007

10.712,18

0,00

0,00

0,00

10.712,18

Software

013

005

14.453,29

0,00

0,00

0,00

14.453,29

SPOLU
89.627,41
15.000,00 16.038,46 0,00
88.588,95
Majetok v OTE 109.845,55 EUR, knižný fond organizácie 285.196,27 EUR.
Organizácie spravuje majetok vo vlastníctve zriaďovateľa v celkovej hodnote 483.630,77 EUR.
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.
B Obežný majetok 8.753,84 EUR
 Zásoby 74,41 EUR
PHL v nádrži motorového vozidla.
 Dlhodobé pohľadávky neevidujeme
 Krátkodobé pohľadávky 2.280,18 EUR
Preplatok elektrickej energie za mesiac 12/2019.
 Finančné účty 6.399,25 EUR z toho:
pokladnica 551,01 EUR ceniny 92,95 EUR, bankový účet SF 378,77 EUR, KJKK 5.376,52 EUR.
C Časové rozlíšenie 1.476,14 EUR
Predplatné časopisov r. 2020-2021 1.352,04 EUR, hosting, licencie 14,55 EUR, poistné 76,54EUR,
nájom rádio vysielača 33,01EUR.
Vlastné imanie a záväzky 32.202,19 EUR
A. Vlastné imanie 9.718,74 EUR
 Výsledok hospodárenia. minulých rokov stav k 31.12.2019 9.718,74 EUR navýšený o plusový
hospodársky výsledok roku 2019 3.876,90 EUR
B. Záväzky 22.181,97 EUR
 Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy odpisy 21.777,18 EUR
Zúčtovanie transferov, odpisy.
 Dlhodobé záväzky 378,77 EUR
Stav účtu sociálneho fondu k 31.12.2019.
 Krátkodobé záväzky 26,02 EUR
Slovak Telekom, a.s. pevná linka, internet za 12/2019.
C. Časové rozlíšenie 301,48 EUR
Výnosy budúcich období- kapitálový transfér.
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Záver

Výnosy

256.120,29 EUR

Náklady

252.243,39 EUR

Hospodársky výsledok

3.876,90 EUR

V Kremnici dňa 03.02.2020
Iveta Kuzmická (odborná časť)
Ing. Petronela Pajerská (ekonomická časť)

Mgr. Peter Lysek
riaditeľ knižnice
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Hospodárenie vyčíslené v %
Skutočnosť 2019
v eurách

Ukazovateľ
a)

b)

c)

v%

CELKOVÉ NÁKLADY NA ČINNOSŤ

252.243,39

z toho : podiel miezd z celkových náklady - bez OON

130.144,07

51,60

podiel odvodov do poisťovní

44.145,97

17,50

zostávajúce náklady na prevádzku

77.953,35

30,90

CELKOVÉ VÝNOSY NA ČINNOSŤ

250.698,23

z toho: dotácia od zriaďovateľa

245.078,61

97,76

dotácia-z Fond na podporu umenia

2.000,00

0,80

dotácia z mesta Kremnica

1.050,00

0,42

vlastné príjmy organizácie- tržby

1.934,98

0,77

vratky

121,64

0,05

dary, sponz. príspevky

500,00

PREHĽAD O FINANČNÝCH PROSTR. MK SR
Fond na podporu umenia
projekt 19-514-04334
Akvizícia knižničného fondu
Pridelené a použité finančné prostriedky na
kofinancovanie podporených projektov z rozpočtu
VÚC
Kultúrne poukazy
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pridelených

2.000,00

použitých

2.000,00

110,00

110,00

13,00

13,00

