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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 

knižnično-informačné 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 2018,  plnenie merateľných 

ukazovateľov stanovených zriaďovateľom pre rok 2018, a tiež naplnenie štandardov v zmysle 

„Metodického pokynu MK SR č. MK -1669/2010-10/7472 k určeniu štandardov pre verejné 

knižnice“. 

 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. 

 

 

 Splnenie zriaďovateľom určených merateľných ukazovateľov činnosti (Program 010 Kultúra, 

podprogram 01002 Knižnice): 

UKAZOVATEĽ PLÁN 2018 SKUTOČNOSŤ 

2018 

PLNENIE V % 

Počet získaných knižničných 

jednotiek 

600 1 835 305,83 

Počet výpožičiek 130 000 131 949 101,5 

Počet registrovaných 

používateľov knižnice 

1 900 1 446 76,1 

Počet evidovaných 

návštevníkov knižnice 

20 000 23 659 118,3 

 

Merateľný ukazovateľ počtu získaných knižničných jednotiek sa podarilo splniť na 305, 83 % a to aj 

vďaka účelovej dotácii od zriaďovateľa, ale tiež vďaka financiám získaným z verejných zdrojov FPU 

a dotácii Mesta Kremnica.  Z účelovo viazanej dotácie BBSK KJK zakúpila v roku 2018  - 674 kj., 

z iných zdrojov (dotácia FPU, dotácia Mesta Kremnica, dary od čitateľov sme získali 1162 kj.). 

Vysoký počet získaných KJ taktiež prispel k splneniu ukazovateľa počtu výpožičiek, nakoľko bol fond 

dopĺňaný priebežne a požiadavky používateľov boli plnené čo najlepšie.  

KJK sa v roku 2018 nepodarilo splniť merateľný ukazovateľ počtu registrovaných používateľov, čo 

spôsobuje klesajúci počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice, migrácia obyvateľstva za prácou, 
pokles záujmu detí a mládeže o čítanie a to aj napriek snahe pracovníkov knižnice o prilákanie 

čitateľov prostredníctvom kultúrno-výchovnej činnosti, či propagáciou v regióne. 
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K počtu evidovaných návštevníkov knižnice prispeli aj výchovno-vzdelávacie a kultúrne podujatia, 

ktoré KJK organizovala na zvýšenie návštevnosti a počtu výpožičiek.  

 

medzi priority v roku 2018 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, možnosti 

čerpania dotácií 

 realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno – vzdelávacích podujatí 

 budovanie regionálnej databázy 

 propagácia knižnice cez vlastné webové sídlo a  sociálne siete 

 poskytovanie prístupu na internet zdarma 

 modernizácia technického vybavenia knižnice 

 

KJK v roku 2018 zorganizovala 196 podujatí, z toho 125 pre deti do 15 rokov. Pozvanie 

do Knižnice Jána Kollára prijala aj slovenská spisovateľka Eva Dedinská, či 

Iveta Zaťovičová. Aj v tomto roku sme sa zapojili do medzinárodného 

podujatia Noc s Andersenom, v lete sme deťom vyplnili čas Kreatívnou 

knižnicou, ktorá je u detí a ich rodičov veľmi obľúbená. Pri príležitosti 690. 

výročia nášho mesta sme pre deti pripravili zaujímavé podujatie Tajná správa 

v centre mesta, kde deti museli lúštiť šifry a hľadať ukryté prekvapenie. V máji 

sa nám podarilo zorganizovať celoslovenské podujatie v spolupráci s Národnou 

Zoo Bojnice pod názvom Zoo Lympiáda 2. ročník. Počas letných prázdnin sme 

pre deti pripravili týždenný letný literárny tábor Storytelling, ktorý finančne 

podporil Fond na podporu umenia.  

 

 

                       
Beseda s E. Dedinskou                          Kreatívna knižnica                     Noc s Andersenom 

 

 

                           
      Zoo Lympiáda 2018          Tajná správa v centre mesta                   Storytelling     
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2. Riadenie organizácie a organizácia práce  

 

a) riadenie organizácie zo strany riaditeľa 

Riaditeľ KJK počas roka realizoval celoknižničné pracovné porady, ktoré boli zamerané najmä na 

kontrolu plnenia plánovaných ukazovateľov, legislatívne opatrenia, kontrola plnenia interných úloh, či 

príprava úloh na nasledujúce obdobie. Pracovníci boli iniciovaní k skvalitneniu práce smerom 

k používateľovi. Odborní pracovníci knižnice, ako aj zamestnanci ekonomicko-technického útvaru sa 

pravidelne zúčastňovali rôznych školení a odborných seminárov na zvyšovanie odbornosti.. Pravidelné 

pracovné stretnutia  zamestnancov ÚKIS prispievali k skvalitňovaniu činnosti útvaru a spolupráci 

jednotlivých oddelení. 

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 2018:                  
 

 Darovacia zmluva č. 1/2018    

 Náhradný doklad o získaní dokumentu č. 1/2018 

 Zmluva č. 5/2018 o poskytnutí finančných prostriedkov SAK 

 Náhradný doklad o získaní dokumentu č. 2/2018 

 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku ELBA, a.s. Kremnica 

 Zmluva č. EO 4/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Kremnica 

 Zmluva č. EO 9/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Kremnica 

 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR 

č. MK-4070/2018/32 

 Náhradný doklad o získaní dokumentu č. 3/2018 

 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č. 18-512-01861 

 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č. 18-512-02041 

 Dodatok č. 1 k pozáručnej zmluve č. 1/98532/2018 

 Darovacia zmluva č. 2/2018 

 Zmluva o dielo č. 1/2018 – Mgr. Monika Necpálová 

 Zmluva o dielo č. 2/2018 – Mgr. art. Stanislav Králik 

 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení BTS a ochrany pred požiarom 

 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č. 18-513-04542 

 Zamestnanecká zmluva AXA DDS č. 108008809 

 Kúpna zmluva Albatros Media 

 Zmluva o dielo Neonus s.r.o. č. 180109 

 Náhradný doklad o získaní dokumentu č. 4/2018 

 Náhradný doklad o získaní dokumentu č. 5/2018 

 Zmluva o poskytovaní servisných a konzultačných služieb – Infosystémy, s.r.o. 

 Zmluva o zabezpečení BOZP – Bensol, s.r.o. 

 Kúpna zmluva – 2018-DAWINCI/KR 

 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201851760 - DOXX 

 Zmluva – dodávka elektrickej energie  

 Darovacia zmluva č. 311/2018 
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b)   organizačná štruktúra 

Organizačná štruktúra KJK sa v roku 2018 nemenila, naďalej skladá sa z troch útvarov - Útvar 

riaditeľa, Útvar knižnično-informačných služieb a Útvar ekonomicko-technických činností. 

 

c) vnútorné smernice, zmenené, upravené, v priebehu roka nové 

 
počas roka bolo vypracovaných, alebo aktualizovaných 12 interných smerníc 

 Interná  smernica -  Proces VO zákaziek a služieb  – Príkaz BBSK 

č.002/2018/ODDFIVO 

 Dodatok i internej smernici č. 75/2018 – usmernenie č.001/2018/ODDFIVO 

 Ochrana osobných údajov – nariadenie EU GDPR č. 2016/679 

 Interná smernica – Hodnota stravných lístkov od 1.6.2018 

 Dodatok k IS 1 č. 65/2017 – limity pokladne 

 Dodatok k IS 2 č. 65/2017 – limity pokladne 

 Interná smernica - proces VO zadávania zákaziek a služieb v KJK – príkaz 

BBSK č. 005/2018/ ODDVO 

 Interná smernica –   Stravné lístky- nová úhrada zamestnancov 

 Interná smernica –   Stravné lístky- nová úhrada zamestnancov 

 Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku KJK 

 Interná smernica – postup pri nahlasovaní, schvaľovaní, čerpaní dovolenky 

riaditeľa, priepustky a služobné cesty/príkaz predsedu BBSK č. 

012/2018/ODDPRS/ 

 Interná smernica – Proces zákaziek VO / príkaz BBSK č. 

013/2018/ODDVO/2018 

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 2018 -  12,5 úväzku, takže oproti roku 

2017 nedošlo k zníženiu počtu zamestnancov.  

                                                                                                          

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ 

POČET (PREPOČÍTANÝ) 

PRIEMERNÁ 

MZDA V EUR 

PRIEMERNÁ 

VEKOVÁ HRANICA 

12,5 711,92 47,69 

 

Týždenný pracovný čas zamestnancov bol 37 a ½ hod. 
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a)  počet zamestnancov k 31.12.2018 v Knižnici Jána Kollára bol 13 fyzických osôb 

a prepočítaný - 12 a pol úväzku.  

 úseky odborných činností 

 útvar riaditeľa 

 útvar získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov 

 útvar knižnično-informačných služieb 

počet zamestnancov k 31.12.2018 

 fyzické osoby       9 

 prepočítaný stav   9 

 
V priebehu roka 2018 nastali v útvare knižnično-informačných služieb personálne 

zmeny z dôvodu odchodu  1 pracovníčky a príchodu 3 pracovníkov. Pracovný pomer 

ukončila na vlastnú žiadosť.  

V priebehu roka prišli 3 noví zamestnanci:   Natália Miklošovičová (5.2.2018) 

                                                                             Bc. Jana Gálisová   (9.4.2018) 

                                                                             Petronela Brhlíková   (1.6.2018)                                                                                                                                         

                           odišiel 1 zamestnanec:       Natália Miklošovičová (31.3.2018) 

                                                                                     

Stav a vyťaženosť zamestnancov zodpovedá potrebám organizácie na zabezpečenie 

chodu jednotlivých oddelení. 

 

úseky  ekonomicko – technických činností 

počet zamestnancov k 31.12.2018 

 fyzické osoby                   3 

 prepočítaný stav              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 

 ochrana osobných údajov 

 

 

Oddelenie technické:  

 Vedenie a údržba motorového vozidla 

 Upratovanie 
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 Ochrana a údržba knižničného fondu 

 

Personálne zmeny v tomto útvare v priebehu roka nenastali, stav pracovníkov 

zodpovedá potrebám organizácie. 

 

b) Zamestnanci KJK sa pravidelne zúčastňovali školení, seminárov, workshopov, či vedeckých 

konferencií na zvyšovanie odborných znalostí. Tiež absolvovali teoreticko-praktické tréningy 

v rámci projektu Vzdelaní knihovníci – spokojní používatelia 2  (Tvorba a manažment 

projektov, Úspešné vedenie tímu), ktoré organizovala Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen.  

Spolu sa zamestnanci zúčastnili  na 27 vzdelávacích podujatiach, z toho na 22 pracovníci  

ÚKIS a 5 podujatí absolvovali zamestnanci ÚETČ.   

 

c)  v roku 2018 dvaja zamestnanci absolvovali Akreditovaný vzdelávací program: Knihovnícke 

základy pre znalostnú spoločnosť, ktorý realizovala Slovenská národná knižnica a je určený pre 

záujemcov o prácu v knižnici.  

4. Technické zabezpečenie úloh  

a) KJK sídli v budove, ktorá je majetkom Mesta Kremnica. V  priestoroch budovy 

organizácia neuskutočnila v roku 2018 žiadne opravy. Majiteľ budovy v roku 2018 vykonal 

výmenu posledných okien za nové eurookná. 

 
b)   KJK sídli od roku 1985 v historickej budove v centre mesta. Knižnica má priestory prenajaté 

od Mesta Kremnica bezodplatne, nakoľko plní aj funkciu mestskej knižnice.  

c)  KJK v roku 2018 zakúpila 6 ks PC zostáv prevedenia All in one pre potreby verejného internetu 

a 2 ks tlačiarní z financií získaných z FPU (3688,30 €), ďalej zakúpila 3 PC zostavy prevedenia All 

in one a 1 ks notebook z prostriedkov BBSK účelovo viazaných na nákup výpočtovej techniky 

(2000 €).  

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 novoprijatých, na úseku civilnej ochrany bola realizovaná príprava zamestnancov 

na sebaochranu a vzájomnú pomoc, tiež príprava na poskytovanie prvej pomoci a nácvik 

evakuácie, ako aj odborná a teoretická príprava pre členov štábu CO, jednotiek CO a členov 

evakuačnej komisie. Vykonané tiež boli plánované a predpísané kontroly na pracoviskách napr. 

kontrola požiarnej knihy, kontrola hasiacich prístrojov, kontrola zariadení na dodávku vody – 

požiarnych hydrantov. 

25.1.2018 Prednáška na tému: „Všeobecné zásady pri vzniku povodní, snehovej kalamity, búrkach 

rozsiahlych požiaroch a zemetrasení“. 

1.3.2018 Odborná a teoretická príprava pre členov štábu CO, jednotiek CO, členov evakuačnej 

komisie. 

1.3.2018 Prednáška na tému: „Analýza územia obvodu Žiar nad Hronom“ z hľadiska možných 

mimoriadnych udalostí. 

7.6.2018 Teoreticko-praktická príprava na poskytnutie prvej pomoci. 

7.6.2018 Prednáška na tému:  „Evakuácia objektu v prípade úniku nebezpečných látok“. + nácvik 

evakuácie 
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5. Vnútorná kontrola   

Vnútorná kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s Internými zásadami kontrolnej 

činnosti organizácie a bola zameraná na dodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom 

BBSK. Kontrolná činnosť knižnice bola vykonávaná na základe plánu kontrolnej 

činnosti.  

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zásad hospodárenia s majetkom BBSK, tiež 

dodržiavanie plnenia príkazov predsedu BBSK. Ďalej na kontrolu pokladničnej 

hotovosti a cenín hlavnej pokladne, ale aj dielčíchNebyly nalezeny položky rejstříku. 

pokladní, kontrola dodržiavania stanovených limitov jednotlivých pokladní. 

Kontrolou neboli zistené žiadne porušenia. 

 

 

6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru 

hlavného kontrolóra BBSK  

 
Na základe Poverenia  č.47/46/16/2018 zo dňa 31.10.2018 vykonali zamestnanci Útvaru hlavného 

kontrolóra BBSK dňa 7.11.2018 kontrolu s cieľom overiť dodržiavanie zákonnosti pri hospodárení 

s verejnými prostriedkami so zameraním na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených kontrolou 46/2016 a na odstránenie príčin ich vzniku v Knižnici Jána Kollára. Kontrolou 

nebolo zistené nedodržanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov. 

7. Informácia o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2018  

Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná v Knižnici Jána Kollára na základe príkazu 

riaditeľa č.1/2018. Predmetom inventarizácie bol všetok hmotný a nehmotný majetok organizácie 

vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov v súlade so zákonom o účtovníctve. Druh 

inventarizácie – riadna. Ústredná inventarizačná komisia zodpovedala za uskutočnenie 

inventarizácie všetkého hmotného i nehmotného majetku vrátane zaúčtovania inventarizačných 

rozdielov a čiastková inventarizačná komisia zodpovedala za uskutočnenie fyzickej a dokladovej 

inventúry v organizácii podľa charakteru majetku. Ústredná inventarizačná komisia po prerokovaní 

výsledkov čiastkovej inventarizačnej komisie nezistila žiadne rozdiely.    

II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU  

Ku dňu 31.12.2018 knižničný fond predstavoval 62 002 knižničných jednotiek – 

knihy, hudobniny, mapy, CD, DVD nosiče. V sledovanom období bol fond doplnený 

o 1 835 knižničných jednotiek – plnenie merateľného ukazovateľa počtu získaných 

knižničných jednotiek predstavuje 305,83%. 

Prírastky podľa spôsobu nadobudnutia: 

  kúpou  -    1 482 

  darom  -      218 

  náhradou -  135 

 

Oproti roku 2017 sa nákup zvýšil o 329 kn.j., a to aj vďaka účelovej dotácii BBSK vo 

výške 5500 €, dotácii z FPU vo výške 6500 € a dotácii z rozpočtu mesta Kremnica vo 
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výške 200 €. Nákup knižničného fondu KJK realizovala prostredníctvom distribučných 

agentúr, vydavateľstiev a kníhkupectiev, ktoré poskytovali najvýhodnejšie ceny. 

 

Zloženie prírastku (1835 kn.j.) za rok 2018: 

 
 odborná literatúra pre dospelých 414 

 krásna literatúra pre dospelých 740 

 odborná literatúra pre deti 163 

 krásna literatúra pre deti 518 

Spolu:  1835 

 

 

Finančné prostriedky vynaložené na nákup KF v roku 2018 

UKAZOVATEĽ V EUR POČET KN. J. 

príspevok z FPU 6 500,- 784 

z rozpočtu daňových príjmov BBSK - účelovo určené na nákup 

KJ (kníh) 

5 506,11 674 

z rozpočtu daňových príjmov BBSK - nákup KJ (kníh) --- --- 

z rozpočtu daňových príjmov BBSK - predplatné periodík 1 419,88 --- 

príspevok miest, obcí 200,- 24 

vlastné zdroje knižnice – knihy                                                                                        --- --- 

vlastné zdroje knižnice – predplatné periodík  --- --- 

Iné (špecifikovať) --- --- 

Spolu: 13 625,99 1 482 

 

Jazykové zloženie fondu: 

Jazyk dokumentu Počet kj 
albánčina 1 

arabčina 1 

čeština 16 160 

angličtina 686 

francúzština 44 

nemčina 144 

hebrejčina 2 

maďarčina 13 

taliančina 11 

japončina 1 

nórčina 1 

polština 24 

rómčina 3 

ruština 272 

srbochorvátčina 1 

slovenčina 44 586 

španielčina 10 

turečtina 1 

iné 41 

Spolu: 62 002 
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KJK v roku 2018 evidovala 51 titulov dochádzajúcich periodík v 54 exemplároch, 

pričom kúpou KJK získala 26 titulov periodík v 27 exemplároch, čo je rovnaký počet 

ako v roku 2017. Ostatné boli darované používateľmi, alebo dobrovoľné výtlačky obcí 

a miest. 

 Úbytky v roku 2018 predstavovali 709 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 2018 bolo realizovaných 131 949 výpožičiek. Plánovaný ukazovateľ bol splnený 

na 101,5%. V porovnaní s rokom 2017 stúpol počet výpožičiek o 1266 k čomu 

dopomohol aj nákup nových knižničných jednotiek, ktorý bol vyšší o 187 kn.j. oproti 

predchádzajúcemu roku a celkovo prírastkov kj. bolo v roku 2018 o 329 viac ako 

v predchádzajúcom roku. A taktiež, že nákup bol realizovaný priebežne počas celého 

roka, nie len v poslednom štvrťroku.  

 

Z toho: 

 absenčné výpožičky:    92 769 

 prezenčné výpožičky:  39 180 

spolu:                                      131 949 (100 %) 

Tematické zloženie výpožičiek: 

 odborná literatúra pre dospelých  44,03 %   

 krásna literatúra pre dospelých   31,30 %                 

 odborná literatúra pre deti     6,20 % 

 krásna literatúra pre deti                          17,94 %                            

 špeciálne dokumenty                  0,53 % 

 SPOLU:                                               100,00 % 

Z celkového počtu výpožičiek periodiká:             36,60 %                              

 

 

V rámci medziknižničnej výpožičnej služby knižnica evidovala a vybavila 37 

požiadaviek iným knižniciam. Používatelia KJK mali 153 požiadaviek na dokumenty 

z iných knižníc. MVS KJK vybavovala elektronicky. 

V roku 2018 knižnica zaregistrovala 1 446 používateľov, čo je oproti skutočnosti roku 

2017 nárast o 10 používateľov, no merateľný ukazovateľ nebol splnený (76,1%). 

Dospelých používateľov sme registrovali 1048, teda viac o 121 používateľov oproti 

roku 2017. U detských používateľov nastal však pokles oproti roku 2017 o 111 

používateľov a spolu sa ich zaregistrovalo 398.  

Knižnicu navštívilo v roku 2018 spolu 23 659 evidovaných návštevníkov, z toho 4 977 

návštevníkov podujatí. 
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Príjmy od  registrovaných používateľov 

 

v eur  

(okrem KP) 

 

Kultúrne 

poukazy  

v eur 

Celkom v eur  

(vrátane kultúrnych 

poukazov) 

registračný poplatok  1 081,50 8 1 089,50 

upomienky 614,-  614,- 

MVS, MMVS 174,45  174,45 

rešerše 18,-  18,- 

tlač z PC, skenovanie 85,30  85,30 

kopírovanie 4,90  4,90 

manipulačné služby (manipulačný poplatok pri 

MVS, a i.) 

107,76  107,76 

rezervácie 14,40  14,40 

Spolu: 2 100,31 8 2108,31 

 
Príjmy od registrovaných používateľov stúpli oproti roku 2017 o 457,17 €, za upomienky sa vybralo 

o 309 € viac ako v predchádzajúcom roku.   

 

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 2018 24 494 záznamov. Do databázy bolo vložených 1 645 

záznamov. 

               Informačná činnosť 

Záujemcovia o informácie boli prevažne študenti a používatelia knižnice, ktorých zaujímali osobnosti 

a udalosti v našom regióne. Počet poskytnutých informácií dosiahol číslo 282. 

 

Vypracovaných bolo 7 rešerší, ktoré obsahovali 279 záznamov: 

1. Hudobné osobnosti v Kremnici od roku 1950. 

2. Hodnoty a postoje detí so špeciálnymi potrebami  

3. Mamografický skríning  

4. Právna zodpovednosť v kontexte odmietnutia povinného očkovania  

5. Timrava – Skúsenosť  

6. Rozvíjanie komunikačných schopností detí cez jazykové hry a cvičenia  

7. Jedovaté chrobáky na Slovensku.  

 
Monitoring tlače robíme pre Mesto Kremnica. 

 

              Iná činnosť v rámci knižnice 
Poskytovanie konzultácií.  

Monitoring publikácií a iných materiálov týkajúcich sa regiónu a snaha o ich získanie 

pre Knižnicu Jána Kollára. 

Odstraňovanie chýb v databáze článkov pred prechodom na nový knižničný systém DAWINCI. 
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Príprava a uverejňovanie príspevkov na Facebooku Knižnice Jána Kollára. 

 

V. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-

SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých je knižnica hlavným 

organizátorom 
 
KJK v roku 2019 realizovala spolu 196 podujatí pre všetky vekové kategórie, čo je o 23 

podujatí viac ako sme plánovali. Na podujatiach sa zúčastnilo  4 977 návštevníkov. 

Plánovaný ukazovateľ bol splnený na 113,29 %. Pre deti do 15 rokov zrealizovala KJK 

139 podujatí a 57 pre dospelých. Z celkového počtu podujatí bolo 16 podujatí 

informačnej výchovy. 

KJK pravidelne navštevovala domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb 

v Kremnici v Janovej Lehote a Ladomerskej Vieske. 

Priebežne počas roka 2018 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 už  2. 

ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre školy z oblasti zoológie pod názvom Zoo 

Lympiáda. Vyvrcholeniu olympiády predchádzali prednášky. Podujatie zaznamenalo 

veľký úspech. Počas júlového týždňa sme organizovali 5 dňový literárny tábor pre deti 

pod názvom Styrytelling zameraný na detskú kreativitu. Podujatie podporil Fond na 

podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom projektu. Vyvrcholením bola 

verejná prezentácia detí.  

a) Jednorazové podujatia 
 

NÁZOV A CHARAKTERISTIKA 

POČET 

OPAKOVAN

Í 

 

MIESTO 

POČET 

NÁVŠTEV- 

NÍKOV 

CELKOVÉ 

NÁKL. NA 

PODUJAT

IE 

Z TOHO  

NÁKLADY 

CELKOM KI 

Juraj Jánošík – zbojnícky kapitán  

(1688-1713) – hlasné čítanie 

 

22.01.2018 

DD a DSS 

Kremnica 

 

14 

  

Každodenný život v Kremnici v 18. storočí – beseda 

s historikom D. Haas Kianičkom 

 

22.01.2018 

KD 

Kremnica 

 

10 

  

Krista Bendová – 95. výr. nar. a 30. výr. úmrtia – 

spomienkové stretnutie 

 

06.02.2018 

DD a DSS 

Kremnica 

 

6 

 

3,00 € 

 

Rozprávky o psíčkovi a mačičke – zážitkové čítanie  

13.02.2018 

 

KJK 

 

15 

  

16. marec – Deň ľudovej rozprávky –  

190. výr. narodenia P. Dobšinského – hlasné čítanie 

a prezentácia tvorby  

 

 

05.03.2018 

 

DD a DSS 

Kremnica 

 

13 

 

3,00 € 

 

Tma, kam sa pozrieš – prednáška Jany Plauchovej 

a AV pásmo 

 

07.03.2018 

 

KJK 

 

19 

 

5,00 € 

 

5,00 € 

Tvorivé dielne – Jar  13.03.2018 KJK 25 5,00 € 5,00 € 

Eva Dedinská – beseda so spisovateľkou 14.03.2018 KJK 34 10,00 € 10,00 € 

Čaro kraslíc – otvorenie výstavy spojené s 

prednáškou 

 

19.03.2018 

 

KJK 

 

13 

  

Noc s Andersenom – nocovanie v knižnici 23.03.-

24.03.2018 

 

KJK 

 

17 

 

25,00 € 

 

16,67 € 

Vesmír – výchovno-vzdelávacie pásmo  

17.4.2018 

MŠ 

Nevoľné 

 

11 

 

5,00 € 

 

5,00 € 

Ťažko je žiť ľahko – literárne dopoludnie s knihou 

od. M. Studeničovej 

 

24.04.2018 

DD a DSS 

Kremnica 

 

11 

  

Slovenský štát 1939-1945 – prednáška historika 

Martina Slávika 

 

25.04.2018 

Súkromné 

gymnázium 

Kremnica 

 

27 

  

Železná opona – prednáška historika Martina Slávika  

02.05.2018 

Súkromné 

gymnázium 

 

28 
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Kremnica 

Gitarová besiedka – hudobno-vzdelávacie pásmo – v 

spolupráci so ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici – Klárou 

Štroffekovou 

 

10.5.2018 

 

KJK 

 

45 

  

Iveta Zaťovičová – beseda so spisovateľkou 15.05.2018 KJK 13 54,50 € 4,50 € 

Martin Kukučín – spisovateľ, učiteľ, lekár – prierez 

tvorbou, prezentácia kníh 

 

23.05.2018 

DD a DSS 

Kremnica 

 

15 

  

Slovenská zooLympiáda – celoslovenská súťaž 

v spolupráci so ZOO Bojnice a OZ Kremnické vrchy 

 

30.05.2018 

ZOO 

Bojnice 

 

303 

 

300,00 € 

 

300,00 € 

Plstenie – prezentácia tvorby Ivety Vrabcovej 07.06.2018 KJK 14   

Zdravý život s babkinými bylinkami –posedenie pri 

čaji a poznávanie byliniek 

 

22.06.2018 

DD a DSS 

Kremnica 

 

10 

  

Letné kino pre deti „Jazzda 2018“ – premietanie 

filmov v spolupráci s OZ Kremnica región  

 

06.07.2018 

 

KJK 

 

15 

 

3,00 € 

 

3,00 € 

Kreatívna knižnica na Jazzde – tvorivé dielne 

v spolupráci s OZ Kremnica región 

 

06.07.2018 

 

KJK 

 

52 

 

20,00 € 

 

20,00 € 

Storytelling pre vnúčatá – výchovno-vzdelávacie 

podujatie, denný literárny tábor v spolupráci 

s Monikou Necpálovou, za podpory BBSK a FPU 

5 dní 

09.07.-

13.07.2018 

 

 

KJK 

 

 

67 

 

 

1549,00 € 

 

 

86,40 € 

Storytelling pre vnúčatá – prezentácia  13.07.2018 KJK 45   

DEKD – Tajná správa v centre mesta – hra 

v spolupráci s Kreatívnou spoločnosťou VALAVA 

 

 

11.09.2018 

KJK + 

Exteriér 

Kremnice 

 

 

40 

 

 

81,10 € 

 

31,10 € 

Danka a Janka – výchovno-vzdelávacie pásmo 20.9.2018 KJK 18   

Zaujímavosti Kremnických vrchov – výchovno-

vzdelávacie pásmo 

 

27.9.2018 

 

KJK 

 

18 

  

Recepty starých mám – rozprávanie o starých 

kuchárskych receptoch  

 

27.09.2018 

DD a DSS 

Kremnica 

 

8 

  

Rozprávanie o jeseni – zážitkové čítanie 5.10.2018 KJK 15 2,00 € 2,00 € 

Seniorské talentárium – literárno-hudobné pásmo – 

zapojenie KLK na podujatí v BŠ 

 

09.10.2018 

 

MsSK BŠ 

 

5 

 

10,00 € 

 

10,00 € 

Deň stromu – výchovno-vzdelávacie pásmo 17.10.2018 MŠ 

Langsfel. 

40 15,00 € 15,00 € 

Martin Rázus – beseda spojená s čítaním 18.10.2018 DD a DSS  6   

Svetlonos – strašidelné príbehy – čítanie s 

porozumením 

 

24.10.2018 

 

KJK 

 

21 

 

1,00 € 

 

1,00 € 

Tajná správa v centre mesta – hra v spolupráci 

s Kreatívnou spoločnosťou VALAVA 

 

25.10.2018 

KJK + Štef. 

námestie 

 

33 

 

1,00 € 

 

1,00 € 

Svetlonos a tekvičky – tvorivé dielne a zážitkové 

čítanie 

 

29.10.2018 

 

KJK 

 

23 

 

2,00 € 

 

2,00 € 

Chrípka a očkovanie proti chrípke – zdravotná 

prednáška  MUDr. Košťanovej a RNDr. Hrušovskej 

 

06.11.2018 

 

KJK 

 

13 

 

8,00 € 

 

8,00 € 

Jed alebo liek? – prednáška Antona Blahuša spojená 

s ochutnávkou čajov  

 

21.11.2018 

 

KJK 

 

31 

 

5,50 € 

 

5,50 € 

Kremnica a Permoníci – výchovno-vzdelávacie 

pásmo 

 

26.11.2018 

 

KJK 

 

15 

 

1,00 € 

 

1,00 € 

Tvorivé dielne – Vianoce – s Juliánou Rečlovou  

26.11.2018 

KD 

Kremnica 

 

14 

 

2,50 € 

 

2,50 € 

Beseda o Kremnici k výročiu mesta 29.11.2018 DD a DSS  8   

Najkrajší kalendár Slovenska – otvorenie výstavy 29.11.2018 KJK 24   

Najkrajší kalendár Slovenska – výstava nov– dec KJK 157 0,50 € 0,50 € 

Vianočné čítanie – zážitkové čítanie 05.12.2018 KJK 21   

Mikuláš – výchovno-vzdelávacie pásmo, zážitkové 

čítanie 

5.12.2018 KJK 21   

Advent – tvorivé dielne 07.12.2018 KJK 14 2,00 € 2,00 € 

Na vianočnom stromčeku – otvorenie výstavy 14.12.2018 KJK 14   

Po stopách vlkov – prednáška  17.12.2018 DD a DSS 

Lad. Vieska 

 

28 

 

10,00 € 

 

10,00 € 

Vianoce a ich čaro – rozprávanie o Vianociach 17.12.2018 DD a DSS 

Kremnica 

 

12 

  

SPOLU 48  1421 2124,10 € 547,17 € 
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b) Cyklické podujatia 
 

NÁZOV A CHARAKTERISTIKA 

POČET 

OPAKOVANÍ 

 

MIESTO 

POČET 

NÁVŠTEV- 

NÍKOV 

CELKOVÉ 

NÁKL. NA 

PODUJATIE 

Z TOHO  

NÁKLADY 

CELKOM 

KI 

PC kurz pre seniorov 22x KJK 39   

Jubilujúca Kremnica – jubilujúci 

Kremničania – výstavka životopisných 

profilov jubilujúcich osobností 

 

 

4x 

 

 

KJK 

 

 

322 

 

 

40,00 € 

 

 

40,00 € 

Les v zime – prednáška  2x MŠ, KJK 70 1,00 € 1,00 € 

Zvieratá v zime – prednáška  4x 

 

KJK,MŠ T.Hora 

MŠ St.Kremnička 

DD a DSS  

85  

 

17,00 € 

 

 

17,00 € 

Detektív v prírode – prednáška, 

výchovno-vzdelávacie pásmo  

13x KJK 

CVČ ZH, KKĽŠ 

ZV 

377  

70,00 € 

 

70,00 € 

 

 

Biorekordy – prednáška  12x 

 

 

MŠ Nevoľné 

DD a DSS 

Ladomer. Vieska  

Hotel Minciar 

ZŠ Horná Ždaňa 

MŠ Jastrabá 

KJK 

DD a DSS Nádej  

ZŠ pri ZZ  Kca 

276 60,00 € 60,00 € 

Rok v prírode – AVP  2x ZŠ P. Križku 

KJK 

33 3,00 € 3,00 € 

Tvorivé dielne 3x KJK 41 14,91 € 14,91 € 

Pavol Dobšinský – výchovno- 

vzdelávacie pásmo spojené so zážitkovým 

čítaním 

16x 

 

 

KJK 

DD a DSS Nádej 

Janova Lehota 

DD a DSS 

Ladomerská 

Vieska 

ZŠ pri ZZ 

Kremnica 

356 

 

 

36,00 € 

 

36,00 € 

Knihovnícko-informatická výchova 

spojená s exkurziou v knižnici 

16x KJK 

 

276  

 

8,00 € 8,00 € 

Minigaléria tvorby regionálnych 

remeselníkov – Čaro kraslíc – Výstavky  

3x KJK 

 

258 35,50 € 35,50 € 

 

DEKD – O Kremnici na kremnickom 

hrade – prednáška D. Haas Kianičku 

2x Mestský hrad 55   

690 rokov Kremnice v jej pamiatkach – 

prednáška s prezentáciou s historikom  

D. Haas Kianičkom 

2x KJK 

 

64 13,50 € 13,50 € 

Jar v lese – prednáška 4x 

 

 

 

 

ZŠ pri ZZ 

Kremnica 

SZIŠ Kremnica 

DD a DSS Nádej  

MŠ Langsfeldova  

138 12,00 € 

 

 

12,00 € 

 

 

Apríl – mesiac lesov – enviro prednáška 2x 

 

ŠZŠI Kremnica 

SŠI pre SP 

Kremnica 

74   

Slovenská zooLympiáda – prednášky 

v spolupráci so ZOO Bojnice a OZ 

Kremnické vrchy 

2x ZOO Bojnice 

KJK 

157 20,00 € 20,00 € 

Po medvedích stopách –  výchovno-

vzdelávacie pásmo 

3x Hotel Minciar 

I. ZŠ ZH 

91 8,00 € 8,00 € 

Flandil v škôlke – Leo ubližuje – 

výchovno-vzdelávacie pásmo, zážitkové 

čítanie 

7x 

 

 

KJK 

MŠ  - 3x 

115 10,00 € 10,00 € 

Celé Slovensko číta deťom – zážitkové 

čítanie (adventné čítanie) 

6x 

 

MŠ Trnavá Hora 

KJK 

117 12,00 € 

 

12,00 € 
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Kreatívna knižnica – tvorivé dielne 

(okuliare, ďalekohľad, zvierací kamaráti, 

listy, o vode, vtáčik, slon 

7x KJK 

 

222 39,79 € 39,79 € 

Slovensko – krajina plná tajomstiev – 

beseda a prezentá-cia tvorby v spolupráci 

s KC Akropola 

5x KC Akropola 

 

131 50,00 € 50,00 € 

Čítame s Osmijankom – čítanie 

s porozumením 

2x KJK 

 

29   

Jeseň – dúha – výchovno-vzdelávacie 

pásmo, zážitkové čítanie 

5x 

 

 

KJK 

MŠ Jastrabá 

MŠ súkromná 

91 6,00 €   6,00 € 

KREMNICA 690 – ilustrované 

kremnické povesti – výtvarná súťaž, 

čítanie s porozumením  

2x KJK 

 

32   

Beseda s Evou Škandíkovou 2x KJK 

 

107 24,00 € 24,00 € 

SPOLU 148  3556 480,70 € 480,70 € 

 

 

VI. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-

SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt 
 

a ) jednorazové podujatia 

     

NÁZOV TERMÍN MIESTO 

POČET  

NÁVŠTEV- 

NÍKOV  

CELKOVÉ 

NÁKLADY 

NA 

PODUJATI

E   

Z TOHO 

NÁKLADY 

CELKOM KI  

Povolanie mojich rodičov – výtvarná 

súťaž – Súkromné gymnázium Zefyrína J. 

Mallu v Kremnici január KJK  12     

SPOLU X X 12      

 

B ) cyklické podujatia 

     

NÁZOV TERMÍN MIESTO 

POČET  

NÁVŠTEV- 

NÍKOV  

CELKOVÉ 

NÁKLADY 

NA 

PODUJATI

E   

Z TOHO 

NÁKLADY 

CELKOM KI  

Slávikova hudobná škola s Dášou 

Šmikniarovou 

január – 

december  

17x KJK 290      

Cvičenie s deťmi s Michaelou 

Krumlovskou Pavlovou 

 november-

december 

6x KJK 97      

SPOLU 23 X 387     

 

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 11 stagnujúcich knižníc 6 dlhodobo stagnujúcich. 

KJK v roku 2018 už nevykonávala 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 
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spracovaní zakúpených kníh. Pomoc pri vecnom spracovaní využila Obecná knižnica v 

Starej Kremničke. 

Knižnica realizovala 14 metodických návštev, z toho 11 v obecných a 3 v mestských 

knižniciach, čo predstavuje o 6 menej ako bolo plánované, teda plnenie na 70%. 

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.  

Metodička KJK zvolala 2 obvodové porady pre verejné knižnice metodicky riadeného 

regiónu a to v Banskej Štiavnici a v Žiari nad Hronom (spoločnú aj pre okres 

Žarnovica).  

Program porád:  

1. Prezentácia knižnično-informačného systému BibLib pre malé knižnice  

2. Postup pri revízii knižničného fondu 

3. Fond na podporu umenia 

4. Rôzne - diskusia 

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, tiež 

koordinácia prechodu na nový KIS DAWINCI,  vypĺňanie údajov pre benchmarking 

knihoven, spracovanie štatistiky pre Štatistický úrad SR, krajské metodické centrum, 

SNK. Ďalej sa podieľala na príprave  

2 projektov a žiadostí o dotácie od Mesta Kremnica a 3 z Fondu na podporu umenia.  

V sledovanom období boli spracované nasledovné dokumenty: 

 Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára za rok 2017 

 Plán činnosti Knižnice Jána Kollára na rok 2018 

 Ročný výkaz o knižnici za rok 2017  

 Ročný štatistický výkaz za rok 2016 – znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

 Aktualizácia súborného katalógu periodík pre rok 2018 do databázy Univerzitnej 

knižnice v Bratislave 

 Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Banská Štiavnica, 

Žarnovica a Žiar nad Hronom za rok 2017 

 Hodnotenia plnenia štandardov pre verejné knižnice okresov Banská Štiavnica, 

Žarnovica a Žiar nad Hronom 

 Knižnica poskytovala ďalšie údaje podľa požiadaviek zriaďovateľa a vyšších 

metodických pracovísk. 

a) jednorazové podujatia 

 

Názov 

 

Termín 

 

Miesto 

Počet 

účastníkov 

Celkové 

náklady na 

podujatie 

Z toho 

náklady 

celkom 

KI 

Obvodová porada pre verejné 

knižnice metodicky riadeného 

regiónu 

 

27.09.2018 

MsK Banská 

Štiavnica 

 

9 

 

12 

 

12 

Obvodová porada pre verejné 

knižnice metodicky riadeného 

regiónu 

 

25.10.2018 

 

MsK Žiar nad 

Hronom 

 

6 

 

5 

 

5 

Spolu: X X 15 17 € 17 € 
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b) cyklické podujatia   

 

Názov 

Počet 

opakovaní 

 

Miesto 

Počet 

účastníkov 

Celkové 

náklady na 

podujatie 

Z toho 

náklady 

celkom 

KI 

Metodické návštevy 14 BS, ZC, ZH 20 80 80 

Metodické konzultácie osobné, 

telefonické, mailové 

145 KJK, BS, ZC, 

ZH 

145 5 

 

5 

Spolu: X X 165 85 € 85 € 

 

 

VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ  
 
Knižnica Jána Kollára v roku 2018 vydala 3 edičné tituly (v edičných tituloch nie sú 

zahrnuté vyhodnotenia činnosti a plány činnosti). Z toho 2 tituly boli vydané ako online 

materiál, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.kjkk.sk. Knižko je 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.  

 
Edičná činnosť / tituly Náklad (počet 

ks) 

Finančné náklady 

celkom 

Z toho vlastné 

náklady 

IVANIČOVÁ,M.: Knižko.  

Kremnica: KJK, máj 2018, nestr. 

 

30 

 

             30 

 

30 

IVANIČOVÁ,M.: Knižko.  

Kremnica: KJK, december 2018, nestr. 
 

15 

 

15 

 

            15 

MADUDOVÁ, Alžbeta: 

Retro pohľady do archívu regionálnej tlače : 

Pohľad druhý: Kremnické noviny  

ISBN  978-80-89556-14-4 

Online  

  7 ks CD 

(povinné 

výtlačky) 

 

7 

 

3,50                    

MADUDOVÁ, Alžbeta: Knižka o knižnici : 

úryvky zo života Knižnice Jána Kollára  

ISBN 978-80-89556-13-7  

             Online  

7 ks CD(povinné 

výtlačky) 

 

7,70 

 

7 

Vyhodnotenia a plány činnosti  

 

  

KUZMICKÁ,I. – PAJERSKÁ, P. : 

Vyhodnotenie činnosti Knižnice Jána Kollára 

za rok 2017.  

Kremnica, KJK, február 2018, 36 s. 

 

5 

 

 

10 

 

10 

KUZMICKÁ,I.: Plán činnosti Knižnice Jána 

Kollára na rok 2018.  
Kremnica, KJK, marec 2017, 18 s. 1 príl. 

 

5 

 

5 

 

5 

KUZMICKÁ,I.: Vyhodnotenie činnosti 

mestských a obecných knižníc okresov Banská 

Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom za rok 

2017. 

Kremnica, KJK, 2018, 9 s. 

 

3 

 

2 

 

2 

Spolu: 3 edičné tituly /vyhodnotenia a plány 72 76,70 € 72,50 € 

 

 

http://www.kjkk.sk/
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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 2018. 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 

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 

 

X.  STAV ELEKTRONIZÁCIE 

A INFORMATIZÁCIE KNIŽNICE 

                                                

Stav výpočtovej techniky v KJK k 31.12. 2018 bol nasledovný: 23 PC + 5 notebookov, pričom 3 PC 

prevedenia All in One  a 1 notebook boli zakúpené v priebehu roka z účelovo viazaných prostriedkov 

od zriaďovateľa.  6 ks počítačov prevedenia All in One, ktoré  slúžia používateľom pre potreby 

verejného internetu boli zakúpené v roku 2018 z verejných financií získaných z Fondu na podporu 

umenia. Všetky nové počítače majú operačný systém Windows 10.Taktiež sme zakúpili farebnú 

laserovú tlačiareň pre potreby verejného internetu a multifunkčné zariadenie formátu A3.Na 

prevádzku knižnično-informačného systému Clavius KJK využíva server, ktorý má operačný systém 

MS Windows server Essentials 2016, operačnú pamäť 16 GB, procesor 3,3 GHz XEON.  

 

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 . Koncom roka sme 

dokončili aj novú verziu webovej stránky s responzívnym dizajnom, ktorú 

naprogramovala firma NEONUS. 

Internetovú stránku knižnice navštívilo 6 900  používateľov. 

Bezplatné služby verejného internetu v roku 2018 využilo 1 474 používateľov, z toho 

665 detí do 15 rokov. 

http://www.kjkk.sk/
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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 5776.  

Na propagáciu činnosti využila knižnica sociálnu sieť Facebook – Knižnica Jána 

Kollára, Kremnica. 

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. Používatelia mali možnosť vstupovať do katalógu cez 

mobilnú aplikáciu SMART katalóg 

 

. 

XI. GRANTY A DOTÁCIE  

 

 

Vypracované a predložené projekty v roku 2018   

Názov projektu a zameranie Požadovaná 

výška dotácie / 

grantu v EUR 

Spolufinancovan

ie KI 

Spolufinan

covanie 

BBSK 

Príjemca žiadosti 

projektu 

Kultúrne poukazy    DS MK SR  

Nákup kníh do knižničného fondu 8 000,- 500,-  FPU 

Storytelling pre vnúčatá 1 624,- 86,-  FPU 

Modernizácia webovej stránky 1 900,- 100,-  FPU 

Nákup knižných noviniek 1 000,- 0  Mesto Kremnica 

KVČ v Knižnici J. Kollára 1 500,- 0  Mesto Kremnica 

Spolu: 14 024,- X   

 

b) Úspešné  projekty  

- úspešné projekty, ktoré boli získané v roku 2017  - presun čerpania do roku 2018 

Názov projektu Požadovan

á 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 

Spolufina

ncovanie 

KI 

Spolufi

nancov

anie 

BBSK 

Poskytovateľ 

dotácie / 

grantu 

Obnova technického 

vybavenia knižnice 

4 000,- 3 500,- 0,- 3500,- 188,30  FPU 

Spolu: 4 000,- 3 500,- 0,- 3 500,- 188,30  X 

 

KJK získala v roku 2017 financie na obnovu technického vybavenia, z ktorého boli v roku 2018 

zakúpené počítače a tlačiareň pre potreby verejného internetu a tiež multifunkčné zariadenie formátu 

A3. 
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c) Úspešné  projekty - získané v roku 2018  

Názov projektu Požadovaná 

výška dotácie 

/ grantu v 

EUR 

Schválen

á výška 

dotácie / 

grantu v 

EUR 

Čerpani

e v roku 

2018 

Presun 

Čerpania 

do roku 

2019 

Spolufinan

covanie KI 

Spolufina

ncovanie 

BBSK 

Poskytovateľ 

dotácie / 

grantu 

Kultúrne poukazy  8,- 8,- 0,- 0,-  DS MK SR  

Nákup kníh do 

knižničného fondu 

8 000,- 6 500,- 6 500,- 0,- 0,- 350,- FPU 

Storytelling pre vnúčatá 1 624,- 1 600,- 1 600,- 0,- 84,30  FPU 

Modernizácia webovej 

stránky 

1 900,- 1 500,- 1500,- 0,- 80,-  FPU 

Nákup knižných noviniek 1 000,- 200,- 200,- 0,- 0,-  Mesto Kremnica 

KVČ v Knižnici J. Kollára 1 500,- 500,- 500,- 0,- 0,-  Mesto Kremnica 

Spolu: 14 024,- 10 308,- 10 308,- 0,- 164,30 350,- X 

 

V roku 2018 KJK žiadala cez projekty financie v celkovej výške 14 024,- €. Schválené financie boli 

v celkovej výške 10 308,- €. Všetky boli zároveň aj vyčerpané v danom roku. Dva projekty boli 

zamerané na nákup knižničných jednotiek do fondu, projekt Storyteling pre vnúčatá bol 5 dňový 

literárny tábor pre deti vo veku 6-14 rokov, ktorý sa uskutočnil v mesiaci júl. Projekt „KVČ 

v Knižnici Jána Kollára“ bol zameraný na prefinancovanie kultúrno-výchovnej činnosti v knižnici, 

teda autorské honoráre za besedy, materiál k tvorivým dielňam atď. Projekt „Modernizácia 

webovej stránky“ nám umožnil vytvoriť nový dizajn webovej stránky, ktorá má responzívny 

dizajn, teda je možné ju zobrazovať na rôznych zariadeniach ako mobil, tablet, PC.  

 

 

 

 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 
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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 Ružomberok 

              Mestská knižnica Michala Chrásteka Žiar nad Hronom 

 

Sponzori podujatí: 
  

ELBA, a.s. Kremnica 

Slovenská asociácia knižníc  

Monika Flašíková - Beňová  

Spoločnosť Grube  

Zvernica Dudín  

Spoločnosť Lunter  

Mestské lesy Ružomberok  

Mesto Kremnica a Mestské lesy Kremnica  

 

Dobrovoľnícka pomoc – Zoo Lympiáda 
Ján Kostík 

Silvia Niklesová 

Eva Bieliková  

Lenka Trginová   

Ingrid Trokšiarová   
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Knižnica Jána Kollára, Kremnica 

 
 

 
Ukazovateľ 

Merná 
 jednotka 

 

Plán 
na rok 
2018 

Skutočnosť 
2018 

Plnenie % 

KNIŽNIČNÝ FOND kn.j. 60676 62 002 102,19 % 

z toho: odborná lit. pre dospelých kn.j. Nepl. 22 985 - 

            krásna lit.  pre dospelých kn.j. Nepl. 20 704 - 

            odborná lit. pre deti kn.j. Nepl. 4 860 - 

            krásna lit. pre deti kn.j. Nepl. 11 914 - 

            špeciálne dokumenty kn.j. Nepl. 1 539 - 
Počet titul. odoberaných periodík titul 60 51 85 % 
Prírastky spolu kn.j. 600 1 835 305,83 % 

            z toho kúpou kn.j. 500 1 482 296,4 % 

                       darom kn.j. 100 218 218 % 

                       náhradou kn.j. Nepl. 135 - 
Úbytky knižničných jednotiek kn.j. 800 709 88,6 % 

Počet zv. na 1 obyvateľa kn.j. 11,32 11,66 103 % 

Počet zv. na 1 čitateľa kn.j. 31,9 42,8 134,17 % 

Obrat KF index 2,14 2,13 99,53 % 

Nákup na 1 obyvateľa € 2,52 2,56 101,59 % 

KF spracovaný automatizovane kn.j. 60676 62 002 102,19 % 
Finančné prostriedky na nákup KF celkom € 13500 13 625,99 100,93 % 

z toho: nákup KF (bez grantov) € 4500 6 925,99 153,91 % 
            nákup KF (z grantov a dotácie mesta) € 9000 6 700 74,44 % 
VÝPOŽIČKY kn.j. 130000 131 949 101.5 % 

z toho:  absenčné kn.j. 100000 92 769 92.77 % 

             prezenčné kn.j. 30000 39 180 130.6 % 

z toho: odborná lit. pre dospelých kn.j. Nepl. 11 307 - 
            krásna lit.  pre dospelých kn.j. Nepl. 41 276 - 
            odborná lit. pre deti kn.j. Nepl. 6 720 - 
            krásna lit. pre deti kn.j. Nepl. 23 667 - 
            špeciálne dokumenty kn.j. Nepl. 693 - 
            periodiká kn.j. 41000 48 286 117.77 % 
MVS iným knižniciam kn.j. Nepl. 37 - 

MVS z iných knižníc kn.j. Nepl. 153 - 

Počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 24,27 24,02 94,15 % 

Celková plocha knižnice m
2 

800 800 - 

z toho: priestory pre používateľov m
2
 550 550 - 

Rešeršná činnosť rešerš Nepl. 7 - 

- počet záznamov záznam Nepl. 279 - 

Poskytnuté faktografické  informácie informácie 8000 8 950 111,88 % 

Poskytnuté bibliografické informácie informácie Nepl. 6 442 - 

REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA osoba 1900 1 446 76,11 % 

z toho: deti do 15 rokov osoba 500 398 79.6 % 
NÁVŠTEVNÍCI spolu osoba 20 000 23 659 118,3 % 

% čitateľov z počtu obyvateľov % 35,47 27,2 79,53 % 

Počet obyvateľov osoba - 5313 - 

KOLEKTÍVNE PODUJATIA podujatie 173 196 113.29% 
Metodické návštevy spolu návšteva 20 14 70 % 

z toho: v mestských knižniciach návšteva 4 3 75 % 

            v  obecných  knižniciach návšteva 16 11 68,75 % 

Konzultácie a poradenstvo konzultácie 150 145 96,66 % 

Odborné semináre, porady podujatie 3 2 66,66 % 

Edičná činnosť titul 2 3 150 % 
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XIII. HOSPODÁRENIE 

Informácie o rozpočte hodnotenie rozpočtu r. 2018 

Knižnica a zabezpečenie činnosti použila bežné príjmy vo výške           

197.698,01 EUR 

Dotácia od zriaďovateľa            93,12 %    

184.097,00 EUR 

Dátum 

číslo 

Rozpočtové opatrenie Zdroj   41 

EUR 

Spolu    41 

EUR 

31.01.2018 

05858/2018/ 

ODDFIVO 

Rozpis rozpočtu 2018 600          70.591,00 

610-       103.017,00 

Účelovo určené finančné 

prostriedky 

-nákup kniž.jednotiek- kníh 

4.500,00  

-aktualizáciu kniž.syst.  Clavius  

1.000,00  

 

 

 

173.608,00 

29.03.2018 

05858/2018/ 

ODDFIVO 

Rozpočt. opatrenie č.1 

Zvýšenie  rozpočtu 

 

 

 600-          1.000,00 

Účelovo určené finančné 

prostriedky 

-nákup kniž.jed.- kníh 1.000,00  

 

 

 

174.608,00 

 

30.04.2018 

04104/2018/ 

ODDIPVP 

Rozpočt. opatrenie č.1 

Zmena kapitálového 

rozpočtu- zvýšenie 

 

700-           8.320,00 

Účelovo určené finančné 

prostriedky 

-nákup kniž.-infor. softvéru 

8.320,00  

 

 

 

 

 

    8.320,00 

29.06.2018 

05858/2018/ 

ODDF 

Rozpočt. opatrenie č.3 

Odmeny a odvody 

v zmysle  

Uznesenia  ZBBSK č. 

57/2018 

 

610-           3.737,00 

600-           1.327,00 

Finančné prostriedky na vyplatenie 

odmien a prislúchajúcich odvodov 

 

 

179.672,00 

 

    8.320,00 

 

25.10.2018 

05858/2018/ 

ODDF 

Rozpočt. opatrenie č.4 

Odmeny a odvody 

v zmysle  

Uznesenia  ZBBSK č. 

57/2018 podľa bodu c) 

 

610-           1.790,00 

620-              635,00 

Finančné prostriedky na vyplatenie 

odmien a prislúchajúcich odvodov 

 

182.097,00 

 

    

    8.320,00  

26.11.2018 

05858/2018/ 

ODDF 

 

 

Rozpočt. opatrenie č.5 

Presun finanč.prostr. 

z kategórie 610 na 

kateg.630 

 

610-                -800,00 

630-                 800,00 

 

 

182.097,00 

 

   

  8.320,00 

20.12.2018 

05858/2018/ 

ODDF 

 

 

 

Rozpočt. opatrenie č.6 

Presun finanč.prostr. 

z kategórie 610 na 

kateg.630 

Zvýšenie rozpočtu  

610-                -1.000,00 

630-                    774,12 

640-                    225,88 

 

 

600                 2.000,00 

na nákup výpočtovej techniky 

 

184.097,00 

 

    

 

 

     8.320,00 

SPOLU   184.097,00 

    8.320,00 
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Ostatné bežné príjmy 13.652,01 EUR 

 

Dotácia z Fondu na podporu umenia                                                          9.549,00EUR 

ZF 11                                                                                                       4,83 % 
Fond na podporu umenia                                                                                         1.500,00 EUR 

projekt 18-512-02041 
spolufinancovanie                                                                                                                          80,00 EUR 

Realizácia propagačných a marketigových projektov 
Vyčerpaná výška z FPU  1.500,00 EUR 

 

Fond na podporu umenia                                                                                          1.600,00EUR 

projekt 18-512-01861                                                                          spolufinancovanie 84,30 EUR 

Realizácia komunitných aktivít, realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť        

Vyčerpaná výška z FPU 1.549,00 EUR, vrátená časť                                                 -51,00 EUR 

 

Fond na podporu umenia                                                                                         6.500,00 EUR 

projekt 18-513-04542                                                                         spolufinancovanie 350,00EUR 

Akvizícia knižničného fondu 

Vyčerpaná výška z FPU 6.500,00 EUR 

 

Transfery v rámci VS z rozpočtu obce (Mesto Kremnica)                      700,00 EUR 

ZF 11H                                                                                                                     0,36 % 
Kultúrno-výchovná činnosť v Knižnici J.Kollára                                                       500,00 EUR 

FP boli použité na besedy, prednášky a na tvorivé dielne 

Nákup knižných noviniek                                                                                           200,00 EUR 

 

Prijaté kultúrne poukazy                                                                            8,00 EUR 

ZF 111 

 

Vlastné príjmy                                                                         2.744,01 EUR 

ZF 46                                                                                                                        1,39 % 
Tržby – príjmy z knižničnej činnosti                                                                   2.100,31 EUR 

z toho príjmy za členské preukazy 1.081,50 EUR, upomienky 614,00 EUR, MVS 174,45 EUR, 

vypracovanie rešerší 18,00 EUR, tlač z PC, skenovanie 85,30 EUR, kopírovanie 4,90 EUR, 

manipulačné služby 107,76 EUR, rezervácie 14,40 EUR 

Vratky                                                                                                                        643,70 EUR 

 

Granty                                                                                                        600,00 EUR 

ZF 72a                                                                                                                       0,30% 
Finančný príspevok od Slovenskej asociácie knižníc                                                 300,00 EUR 

Sponzor. príspevok od ELBA, a.s. Kremnica                                                             300,00 EUR 

 

 

 
Knižnica na zabezpečenie činnosti použila bežné výdavky vo výške           202.040,56 EUR 

Z daňových príjmov 184.097,- EUR, zo ŠR 8,00 EUR, z FPU 9.549,00 EUR, z dotácie 

Mesta Kremnica 700,00 EUR, z príspevkov účelovo určených 600,00 EUR, z 

vlastných príjmov a vratiek 2.744,01 EUR, z prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

842,55 EUR, nevyčerpané prostriedky z FPU z roku 2017 na nákup výpočtovej 

techniky 3.500,00 EUR. 

Rozpisom rozpočtu - listom č. 04104/2018/ODDIPVP zo dňa 30. 04. 2018 bol 

knižnici pridelený kapitálový transfer na nákup kniž.- informač. softvéru v sume 

8.320,00 EUR. Nákup bol realizovaný v mesiaci december 2018.  
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Výsledok hospodárenia r. 2018  

Vyhodnotenie činnosti za rok 2018 vychádza z výsledkov účtovania v hlavnej knihe, z výkazu ziskov 

a strát a zo súvahy a nie z ekonomickej klasifikácie.  

 

Knižnica dosiahla  výsledok hospodárenia približne na úrovni predchádzajúceho roku vo výške             

-242,24 EUR. Mínusový hospodársky výsledok vznikol vyšším nedoplatkom za elektrickú energiu 

oproti spracovanému predpokladu ku koncu roka 2018. Na vykrytie mínusového hospodárskeho 

výsledku sme  použili finančné prostriedky minulých rokov. 

 

Celkové výnosy knižnice                                                                     203.772,20 EUR  

 

Vlastné príjmy knižnice                                                                     2.530,07 EUR    

                                                                                                                      1,24%                                                                              

Tržby – príjmy z knižničnej činnosti                                                                   2.100,31 EUR 

z toho príjmy za členské preukazy 1.081,50 EUR, upomienky 614,00 EUR, MVS 174,45 EUR, 

vypracovanie rešerší 18,00 EUR, tlač z PC, skenovanie 85,30 EUR, kopírovanie 4,90 EUR, 

manipulačné služby 107,76 EUR, rezervácie 14,40 EUR 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                                                       429,76 EUR 

Vrátený preplatok zo ZP, dohodnutá zľava zo SL  

 

Dotácie od zriaďovateľa                                                               184.097,00 EUR 
    90,34 % 

 

Výnosy z kap. transf. z rozp. VÚC                                                     933,96 EUR 
                                                                                                                0,46 % 

 

Výnosy samospr. z bež. transferov zo ŠR a od iných SVS                13.757,00 EUR 
                                                                                                                  6,76 % 

z toho FPU na Realizáciu propagačných a marketingových projektov v sume 1.500,00 EUR, 

Realizáciu komunitných aktivít, realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť v sume 1.549,00 

EUR, Akvizícia knižničného fondu                                                                         6.500,00 EUR 

Grant z mesta Kremnica na kultúrno-výchovnú činnosť v sume 500,-EUR a na nákup knižných 

noviniek  v sume 200,00 EUR.  

Kultúrne poukazy 8,00 EUR 

Výnosy z kap. transf. zo ŠR od iných subjektov VS                               414,96 EUR 
                                                                                                                  0,20 % 

 

Výnosy samosprávy z BT od ostatných subj. mimo VS                      2.039,21 EUR 
                                                                                                                   1,00 % 

Darované knihy v hodnote 1.339,21 EUR, darovaný obraz v hodnote 100,00 EUR , 

sponzor. príspevok od ELBA, a.s. Kremnica 300,00 EUR a finančný príspevok od Slovenskej 

asociácie knižníc 300,00 EUR na nákup ceny na 2. ročník Zoo Lympiády pre deti a mládež.  
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Celkové náklady knižnice                   204.014,44 EUR 
 

Spotreba materiálu účet 501                                                             28.564,67 EUR 
                                                                                                                                            14,00 % 

Knihy nakúpené z  Fondu na podporu umenia v sume 6.500,00 EUR, z BBSK účelovo 

pridelené finančné prostriedky na nákup kníh 5.506,11 EUR  , z grantu od mesta Kremnica 

200,00 EUR, darované knihy v hodnote 1.339,21 EUR. Predplatné časopisov 1.350,81 EUR. 

Kancelársky papier, tonery, korkové tabule pre oddelenia, pohonné hmoty, kancelárske 

potreby, drobný materiál v sume 13.068,54 EUR.  

Z príspevku SAK a zo sponzorského príspevku od ELBA,a.s. cena na 2. Ročník Zoo Lympiády 

v sume      600,00 EUR. 

 

Spotreba energií účet 502                                                               11.597,71 EUR 
 5,68 %  
Elektrická energia 11.293,17 EUR, voda 304,54 EUR 

 

Služby účet 51                           10.899,98 EUR 
                                                                                 5,34 % 
Opravy a udržiavanie 571,44 EUR, cestovné 604,20 EUR, ostatné služby 9.724,34 EUR 

 

Osobné náklady účet 52              150.033,13 EUR 
                                                                                                                                             73,54 % 
Mzdové náklady 106.788,64 EUR, OON 780,00 EUR zo ZF 46 pre elektrikára, ktorý vykonáva 

údržbu akum. pecí, výmenu žiaroviek a drobné opravy elektr. zariadení ,zákonné poistenie 

36.478,91 EUR, ostatné sociálne poistenie 56,44 EUR,  

zákonné sociálne náklady v sume 5.929,14 EUR- 

z toho SF 980,94 EUR, PN 225,88 EUR, SL 4.538,82 EUR, PZS 123,50 EUR, vstupná 

lekárska prehliadka60,00 EUR 

 

Ostatné dane a poplatky účet 538                                                         438,89 EUR    
                                                                                                                 0,22 % 
 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť účet 548                                170,00 EUR    
                                                                                                                 0,08 % 
Členské v SSKK a SAK 

 

Odpisy účet 55                                                                                2.104,08 EUR      
                                                                                                                  1,03 % 

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 

 

Finančné náklady účet 56                                                                    205,98 EUR     
                                                                                                                    0,11 % 
Ostatné finanč. náklady, bankové poplatky, poistenie  
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Spolu majetok                                                                           95.612,07 EUR  
 

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok - prehľad o pohybe 

Názov Účet Riadok 

súvahy 

OC k 

31.12.2017 

Prírastky 

+ 
Úbytky 

- 
Presuny 

+/- 
OC k  

31.12.2018 

Sam. hnut. 

veci 

022 016 45.829,89  2.104,08  47.933,97 

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

DHIM 028 020 4.246,55  0,00  4.246,55 

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

Software 013 005 6.133,29 8.320,00 0,00  6.133,29  

SPOLU   81.307,41 8.320,00 2.104,087      89.627,41 

 
Majetok v OTE 91.643,91 EUR, knižný fond organizácie k 31.12.2018  je vo výške 273.775,89 EUR 

Organizácie spravuje majetok vo vlastníctve zriaďovateľa v celkovej hodnote 455.047,21 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                                                                                     4.574,39 EUR 
Zásoby - PHL v nádrži motorového   vozidla v celkovej výške 13,05 EUR, ceniny 59,00 EUR 

pokladnica 696,14 EUR, bankový účet SF 113,61 EUR, KJKK 3.692,59 EUR 

C. Časové rozlíšenie                                                                                 1.410,27 EUR 
Na účte časového rozlíšenia 381 bolo naúčtované: 

predplatné za noviny a časopisy pre rok 2019 1.335,66 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 14,70 EUR 

 

 

Vlastné imanie a záväzky                                                                      18.078,77 EUR 
 

A.Vlastné imanie                                                                                       5.841,84 EUR 
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov stav k 31.12.2018 5.841,84 EUR znížený 

o mínusový hospodársky výsledok  -242,24 EUR 

 

B. Záväzky                                                                                               11.520,49 EUR 
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy- odpisy 10.607,52 EUR. 

Knižnica tvorí dlhodobý záväzok-sociálny fond k 31.12.2018 v sume 113,61 EUR 

a krátkodobé záväzky dodávateľské faktúry za 12/2018 a to vyúčtovanie nedoplatku elektr. 

energie 768,44 EUR, Slovak Telekom, a.s. pevná linka, internet 30,92 EUR. 

Knižnica neeviduje záväzky po lehote splatnosti. 

 

C. Časové rozlíšenie                                                                                   716,44 EUR 
Odpisy  
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Záver 

 

Výnosy 203.772,20 EUR 

Náklady 204.014,44 EUR 

Hospodársky výsledok        -242,24 EUR 

 

 

V Kremnici dňa 30.1.2019 

Spracovali:   Iveta Kuzmická  (odborná časť) 

                     Ing. Petronela Pajerská  (ekonomická časť)                                 

 

 

Mgr. Peter Lysek  

        riaditeľ knižnice 

 

                                                                   

 


