BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÁ KNIŽNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
www.kskls.sk

VYHODNOTENIE ČINNOSTI
KRAJSKEJ KNIŽNICE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
ZA ROK 2017

Vyhodnotenie činnosti Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra za rok 2017

Obsah
I. HLAVNÉ ÚLOHY ....................................................................................................................... 1
1. CIELE ........................................................................................................................................ 1
2. RIADENIE ORGANIZÁCIE A ORGANIZÁCIA PRÁCE .................................................................... 2
3. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ................................................................................................... 3
4. TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ÚLOH ............................................................................................ 4
5. VNÚTORNÁ KONTROLA ............................................................................................................ 4
6. PLNENIE OPATRENÍ VYPLÝVAJÚCICH Z KONTROLNÝCH ZISTENÍ ÚHK BBSK ........................ 5
II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU ............................................................................................... 6
III. VÝPOŽIČKY KN.J.; REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA ..................................................... 7
IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ ............................ 8
V. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA,
KTORÝCH JE KNIŽNICA HLAVNÝM ORGANIZÁTOROM ................................................................ 9

VI. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA,
KTORÝCH HLAVNÝM ORGANIZÁTOROM JE INÝ SUBJEKT ........................................................ 15

VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ ................................................................... 15
VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ (TITULY, NÁKLAD) .............................................................................. 18
IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ INDIVIDUÁLNE ÚLOHY ...................... 19
X. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE KNIŽNICE ........................................... 20
XI. GRANTY A DOTÁCIE .......................................................................................................... 21
XII. SPOLUPRÁCA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU, INÝMI SUBJEKTMI
A ORGANIZÁCIAMI ................................................................................................................... 24
XIII. HOSPODÁRENIE ................................................................................................................ 26
1. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA .......................................................................................... 27
BEŽNÉ VÝDAVKY ............................................................................................................. 28
VÝNOSY .............................................................................................................................. 30
2. FINANČNÉ FONDY ............................................................................................................. 31
3. POHĽADÁVKY .................................................................................................................... 31
4. ZÁVÄZKY ............................................................................................................................ 31
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY......................................................................................................... 31

Vyhodnotenie činnosti Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra za rok 2017

Úlohy v roku 2017 boli plnené v zmysle „Plánu činnosti Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra na rok 2017“
(ďalej len „knižnica“). Plán zohľadňoval hlavné poslanie, úlohy, ciele a strategické dokumenty:
Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2014 - 2020 a Program hospodárskeho,
sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK na roky 2015 - 2023. Zároveň rešpektoval prijaté uznesenia
vlády SR, koncepcie a iné závažné dokumenty.
Knižnica sa zaoberala aj mimoriadnymi úlohami, ktoré vyplynuli z požiadaviek zriaďovateľa, MK SR,
SNK v Martine ako ústredného metodického centra, stavovských organizácií (Slovenská asociácia
knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc) a interných potrieb.

I. HLAVNÉ ÚLOHY
1. Ciele
Knižnica zabezpečovala dostatočný počet žiadanej literatúry v zmysle potrieb používateľského zázemia
a neobmedzeného prístupu k informačným zdrojom knižnice aj on-line (24 hodín denne). Poskytovala
kvalifikované knižnično-informačné služby a realizovala kolektívne podujatia s cieľom propagácie
knižnice ako aj získania ďalších používateľov a návštevníkov knižnice.
K prioritným úlohám v roku 2017 patrili:
 splnenie zriaďovateľom určených merateľných ukazovateľov činnosti
(Program 010 Kultúra, podprogram 01002 Knižnice):

Merateľný ukazovateľ

Plán

Skutočnosť

Plnenie v %

Počet získaných knižničných jednotiek

2 100

2 567

122,24

Počet výpožičiek

300 000

315 138

105,05

Počet registrovaných používateľov knižnice

10 000

11 153

111,53

Počet registrovaných návštevníkov knižnice

85 000

89 600

105,41

 analýza výsledkov činnosti regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja za rok
2016 (ďalej len „RK BBSK“) v súčinnosti so zriaďovateľom;
 príprava koncepčných materiálov pre potreby zriaďovateľa v súčinnosti s RK BBSK;
 príprava vnútorných smerníc podľa pokynov zriaďovateľa;
 pokračovanie v zjednocovaní záznamov v jednotlivých databázach v Súbornom katalógu RK BBSK
v spolupráci s regionálnymi knižnicami Banskobystrického samosprávneho kraja s cieľom
odstránenia multiplicitných záznamov, ktoré vyplynuli po zlúčení databáz;
 získavanie mimorozpočtových finančných zdrojov z predkladaných projektov a žiadostí o dotácie na
kultúrne aktivity (skutočnosť bola 42 336,67 EUR);
 realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí:
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celoslovenské – novinárska súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov „Štúrovo pero 2017“;
vyhodnotenie súťaže autorov v literárnej tvorbe „Literárny Zvolen 2017“;
Týždeň slovenských knižníc (18. ročník); Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti; Deň knihovníkov
Banskobystrického kraja; Deti, hurá do čítania 3; Noc s Andersenom a iné.

2. Riadenie organizácie a organizácia práce
a) porady vedenia knižnice (počet 5), operatívne porady (počet 4) a celoknižničné porady (počet 1) sa
zaoberali úlohami a plnením plánovaných ukazovateľov, prijatými legislatívnymi opatreniami, ako aj
kontrolami a úlohami, ktoré vyplynuli z požiadaviek zriaďovateľa, metodického centra, stavovských
organizácií a interných potrieb; riaditeľka organizácie poskytovala permanentne informácie všetkým
zamestnancom aj prostredníctvom Intranetu knižnice; v oblasti riadenia sa koordinovane
pristupovalo zo strany jednotlivých útvarov k doplňovaniu a ochrane KF, využívaniu knižničného
systému CLAVIUS, dvoch on-line katalógov knižnice a súborného katalógu RK BBSK,
zahraničných plnotextových databáz SpringerLink; do plnenia stanovených cieľov sa zapojili všetci
zamestnanci knižnice, knižnica informovala o svojich službách, význame a prínosoch, a to nielen pre
najširší okruh obyvateľov, ale aj cieľové skupiny používateľov, existujúcich a potenciálnych
sponzorov, predstaviteľov samosprávy, štátnej správy a ostatných; jednotlivé útvary spolupracovali
pri príprave a realizácii kolektívnych podujatí, príprave projektov, analýz a koncepcií, ako aj
metodickej pomoci ostatným knižniciam; v roku 2017 boli podané projekty: 3 projekty na realizáciu
vyhodnotenia súťaže Štúrovo pero 2017, 1 projekt do Dotačného systému MK SR 2017, 2 projekty
do FPU 2017, 4 projekty do FPU 2018 a 2 projekty pre Mesto Zvolen; sponzorsky bolo podporené
podujatie Noc s Andersenom firmami McDonald’s Zvolen a Franko Pizza Zvolen, ceny pre
najaktívnejších detských čitateľov na slávnostnú Korunováciu Kráľa detských čitateľov darovalo
kníhkupectvo Panta Rhei, s.r.o.;
b) organizačná štruktúra nebola zmenená; výpožičný čas bol 54 hodín týždenne, počas letných
prázdnin sa výpožičný čas skrátil o 2 hodiny v stredu;
c) na základe prijatých legislatívnych opatrení, usmernení a príkazov zriaďovateľa bolo vypracovaných
5 interných smerníc - Interná smernica č. 1 k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania
zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie
služieb v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen (január 2017); Interné zásady – Interná smernica
č. 2 pre vykonávanie hospodárskych dispozícií pri hospodárení s majetkom Krajskej knižnice Ľ.
Štúra a obehu účtovných dokladov (február 2017); Interná smernica č. 3 k zabezpečeniu procesu
verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a
zákaziek na poskytnutie služieb v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen (jún 2017); Interná
smernica č. 4 vybavovanie sťažností a petícií v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra (jún 2017); Interná
smernica č. 5 postup pri nahlasovaní a schvaľovaní dovoleniek, tuzemských a zahraničných
pracovných ciest, priepustiek, pracovnej neschopnosti, evidencia dochádzky a pracovný čas
štatutárneho zástupcu Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra (júl 2017).
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3. Personálne zabezpečenie
Stav zamestnancov ku 31. 12. 2017 spolu:
Priemerný evidenčný počet
(prepočítaný)

Priemerná mzda v EUR

Priemerná veková hranica

28,05

717,-

50,3

V roku 2017 bol počet zamestnancov 30, z toho kvalifikované knihovnícke odborné činnosti
zabezpečovalo 21 zamestnancov v súvislosti s výpožičným časom, kvalitou poskytovaných internetových,
informačných a špecializovaných služieb knižnice s cieľom uspokojiť používateľské zázemie a neustále
skvalitňovať poskytované knižnično-informačné služby.
V priebehu roka boli prijatí dvaja noví zamestnanci a odišli dvaja zamestnanci (jeden na zastupovanie
počas dlhodobej PN, 1 zamestnankyňa odchod do starobného dôchodku). V roku 2017 nebola žiadna
zamestnankyňa v jubilejnom veku 50 rokov. Pracovný čas zamestnancov bol 37 a ½ hodiny týždenne.
a) v zmysle organizačnej štruktúry útvar ekonomicko-technických činností (prepočítane 5,7 úv.)
zabezpečoval komplexne štatistiku, účtovníctvo, rozpočtovníctvo a financovanie, pokladňu, mzdové
účtovníctvo a personalistiku, práce na úseku správy a ochrany majetku, prevádzku a údržbu.
Vyťaženosť zamestnancov zabezpečujúcich tieto činnosti bola veľmi vysoká. Popri svojich
pracovných povinnostiach sa zaoberali množstvom zákonov a flexibilne prijímali prijaté opatrenia a
zmeny aplikovali do praxe. Veľký počet realizovaných projektov vyžadoval viac pracovných
povinností pri zabezpečovaní čerpania prostriedkov a finančnom zúčtovaní každého projektu.
V útvare sa naďalej využíval Komplexný informačný systém BBSK a jeho jednotlivé
podsystémy;
b) odborné činnosti boli realizované útvarmi:
 riaditeľky (prepočítane 6,35 úv.)
 knižnično-informačných služieb (prepočítane 16,0 úv.)
Vyťaženosť odborných zamestnancov (100%) dokumentujú dosiahnuté ukazovatele činnosti
a plnenie určených merateľných ukazovateľov. Aktivity knižnice boli prepojené s výchovnovzdelávacím programom škôl, obohatili a spestrili vyučovací proces a tým vplývali na vzťah detí
a mládeže ku kultúrnym a etickým hodnotám. Osobitná pozornosť sa venovala práci so
znevýhodnenými a slabšími sociálnymi skupinami realizáciou kultúrnych aktivít pre cieľovú skupinu
používateľov a obyvateľov (Liečebný ústav Marína v Kováčovej, DD a DSS, kluby dôchodcov, ZO
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a iné...).
Knižnica uzatvorila 2 zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľníci vykonávali činnosti na
oddeleniach ÚKIS, spolu odpracovali 142 hodín. Knižnica aktívne spolupracovala s OZ Centrum
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici na Týždni dobrovoľníctva, zamestnankyne sa zúčastňovali školení
k dobrovoľníctvu.
c) zamestnanci
sa
zúčastňovali
krátkodobých
školení
a seminárov
orientovaných
na zvyšovanie odborných znalostí organizovaných stavovskými organizáciami, firmami
a spoločnosťami. Celkovo v roku 2017 absolvovali 28 odborných aktivít;
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d) v roku 2017 sa v rámci projektu FPU Vzdelaní knihovníci – spokojní používatelia vzdelávali 4
zamestnankyne na teoreticko-praktických tréningoch Riadenie a vedenie ľudí, Motivácia ľudí a
Tímová práca v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia; 5 zamestnankýň na
vzdelávacom kurze v rámci projektu FPU Základy biblioterapie pre knihovníkov.

4. Technické zabezpečenie úloh
a) stručné zhodnotenie stavebno-technického stavu budovy knižnice:
V roku 2017 knižnica z dôvodu poškodenia schodiska zrealizovala 3. etapu rekonštrukcie hlavného
schodiska – schodisko a chodba k 2. poschodiu.
Z podporených projektov FPU knižnica realizovala výmenu nábytku, regálov a kobercov (Oddelenie
literatúry pre deti a mládež, Oddelenie krásnej literatúry pre dospelých, Oddelenie elektronických
zdrojov).
V roku 2017 sa knižnici nepodarilo zrealizovať:
 rekonštrukciu objektu - výmena okien v sume 70 000,- EUR nebola splnená, nakoľko zo strany
vedenia Úradu BBSK sa rozhodlo, že zákazka nebude realizovaná;
 výmenu osvetlenia v priestoroch celej knižnice (odporúčania pracovnej zdravotnej služby
z previerok BOZP v rokoch 2008 – 2011, celková suma cca 12 000,- EUR) – knižnica
zrealizovala výmenu osvetlenia v dvoch miestnostiach Oddelenia pre deti a mládež z projektu
FPU a vlastných zdrojov v sume 990,- EUR.
b) prehľad majetku:
Hmotný majetok je od roku 1985 ako bola ukončená rekonštrukcia budovy. Je
v uspokojivom stave, ale z dôvodu funkčnosti je potrebné opravovať a postupne vymieňať
opotrebovaný interiér a zariadenia (nábytok, signalizácia – napojenie na pult centrálnej ochrany,
bezpečnostné brány na ochranu pred odcudzením kníh a iné). Dopravný prostriedok je zastaraný a
vyžaduje nákladné opravy.
Knižnica prenajala 1 m2 priestoru firme ASO Vending Banská Bystrica s dobou prenájmu na jeden
rok k umiestneniu nápojového automatu.
c) stručné zhodnotenie technického vybavenia organizácie:
Knižnica plánuje nahradiť 3 pracovné stanice osobnými počítačmi v oddelení elektronických zdrojov
z podporeného projektu FPU (realizácia do konca mája 2018).
d) stručné zhodnotenie úloh na úseku bezpečnosti práce:
Verejná previerka BOZP a PO v rámci zabezpečovania úloh BOZP a PO sa uskutočnila dňa 13.
novembra 2017 - zistené nedostatky boli priebežne odstránené.

5. Vnútorná kontrola
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s prijatými Internými zásadami kontrolnej činnosti, bola
zameraná na dodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja
(schválené Uznesením Z BBSK č. 417/2012 z 29. októbra 2012 s účinnosťou od 1. novembra 2012 a
doplnkov schválených Uznesením Z BBSK č. 425/2012 z 20. decembra 2012 s účinnosťou od 28.
decembra 2012) a Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Z BBSK č. 157/2015 zo 14. 9. 2015 s účinnosťou
od 21. 9. 2015; na dodržiavanie príkazov predsedu BBSK a interných zásad a smerníc KKĽŠ.
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Interná kontrola bola zameraná na:
 kontroly prijatých opatrení v rámci porád vedenia knižnice (5 porád vedenia, 11 prijatých
opatrení),
 kontroly efektívneho nakladania s rozpočtom na činnosť knižnice a čerpania účelových
finančných prostriedkov z daňových príjmov BBSK,
 dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov, v roku 2017 bola jedna požiadavka na informácie,
 kontrolu dodržiavania Bezpečnostnej smernice na ochranu osobných údajov KKĽŠ
(Bezpečnostný projekt KKĽŠ),
 dodržiavanie smerníc a príkazov BBSK, v roku 2017 bol vydaný Príkaz predsedu BBSK
002/2017/ODDIVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov,
zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb v OvZP BBSK;
Príkaz č. 001/2017/ODDSSZ Postup pri nahlasovaní, schvaľovaní a čerpaní dovoleniek,
tuzemských a zahraničných pracovných ciest, priepustiek, pracovnej neschopnosti, evidencie
dochádzky a určenie pracovného času štatutárnych zástupcov - riaditeľov OvZP BBSK
 dodržiavanie interných smerníc KKĽŠ, v roku 2017 boli prijaté interné smernice:
- Interná smernica č. 1 k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie
tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb
v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen (január 2017),
- Interné zásady - IS č. 2 pre vykonávanie hospodárskych dispozícií pri hospodárení s majetkom
Krajskej knižnice Ľ. Štúra a obehu účtovných dokladov (február 2017),
- Interná smernica č. 3 k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie
tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb
v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen (jún 2017),
- Interná smernica č. 4 vybavovanie sťažností a petícií v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra (jún
2017),
- Interná smernica č. 5 postup pri nahlasovaní a schvaľovaní dovoleniek, tuzemských a
zahraničných pracovných ciest, priepustiek, pracovnej neschopnosti, evidencia dochádzky
a pracovný čas štatutárneho zástupcu Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra (júl 2017),
 dodržiavanie príkazov riaditeľky:
- príkaz č. 1/2017 vydaný v súlade Organizačným poriadkom Krajskej knižnice Ľ. Štúra čl. 8 ods.
4, menovanie akvizičnej komisie ako poradný orgán riaditeľky,
- príkaz č. 2 vydaný v súlade so zákonom NR SR č. 421/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisoch na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov KKĽŠ v roku 2017.
Externá kontrola bola zameraná na:
 verejná previerka BOZP a PO v rámci zabezpečovania úloh BOZP a PO bola uskutočnená
13. 11. 2017.
V roku 2017 boli vydané 2 príkazy riaditeľky knižnice. Vyraďovacia a likvidačná komisia v roku 2017
zasadala 4x v zmysle internej smernice.

6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení
Útvaru hlavného kontrolóra BBSK
ÚHK BBSK nevykonal v roku 2017 kontrolu v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra.
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II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU
Ku dňu 31. 12. 2017 tvorilo knižničný fond 173 538 knižničných jednotiek. Z celkového
počtu plánovaného prírastku (2 100) bol v roku 2017 skutočný prírastok 2 567 knižničných jednotiek.
Plnenie na 122,24%. Dosiahnutie plnenia nákupu KF bolo možné vďaka účelovým dotáciám - z FPU
(10 000 EUR – v roku 2017 sa vyčerpalo 6 394,87 EUR), z Mesta Zvolen (2 500 EUR) a od zriaďovateľa
(5 500 EUR), ale aj knižným darom od anonymných a menovaných darcov (napr. v rámci kampane Jedna
kniha ročne).
Z celkového prírastku 2 567 bolo získaných:
kúpou – 1 671 knižničných jednotiek;
darom - 866 knižničných jednotiek;
 náhradou za stratený dokument - 30 knižničných jednotiek.



Zloženie prírastku (2 567) za rok 2017:
odborná literatúra pre dospelých
 krásna literatúra pre dospelých
 odborná literatúra pre deti
 krásna literatúra pre deti


Spolu:

873
932
54
708

34%
36%
2%
28%

2 567

100%

Zloženie prírastku podľa jazyka: 2 038 slovenčina, 471 čeština, 18 angličtina, 29 nemčina a 21 kníh
v iných jazykoch.
Finančné prostriedky na nákup KF za rok 2017 predstavovali sumu 18 083,28 EUR a z toho:
Ukazovateľ








6 394,87
5 500
6,41
0
2 500
97,75
3 584,25

Počet
kn. j.
780
582
1
0
300
8
0

18 083,28

1 671

v EUR

príspevok z FPU
z rozpočtu daňových príjmov BBSK – účelovo určené na nákup KJ (kníh)
z rozpočtu daňových príjmov BBSK – nákup KJ (kníh)
z rozpočtu daňových príjmov BBSK – predplatné periodík
príspevok mesta Zvolen
vlastné zdroje knižnice - knihy
vlastné zdroje knižnice - predplatné periodík

Spolu:

Knižnica evidovala 237 titulov dochádzajúcich periodík v 241 exemplároch, z toho 31 zahraničných
periodík. Oproti roku 2016 nedošlo k zmene počtu periodík. Kúpou získala 81 titulov (rovnako ako
v roku 2016) a ostatné darmi z vydavateľstiev. Priebežne aktualizovala databázu autorít a databázu
periodík.
Knižnica sa v roku 2017 zapojila do celoslovenského projektu Jednu knihu ročne (knižnici) - Kúpiť –
prečítať – darovať. V rámci projektu knižnica získala 314 nových kníh (od anonymných darcov 161
exemplárov a od 65 menovaných darcov 153 exemplárov).
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Aktualizovala sa databáza autorít a periodík v KIS Clavius pre Súborný katalóg periodík Univerzitnej
knižnice v Bratislave. Označovali sa v KIS presunuté multiplikáty do skladu.
Celkovo sa v roku 2017 vyradilo 11 183 knižničných jednotiek z dôvodu ich fyzickej opotrebovanosti
a neaktuálnosti, predovšetkým v skladových priestoroch a v Oddelení literatúry pre deti a mládež,
Oddelení krásnej literatúry pre dospelých, kde sa realizovali renovácie priestorov a výmena regálov.
Ochrana fondu sa naďalej zabezpečovala balením vybraných dokumentov do fólie z PVC a vlepovaním
ochranných štítkov.

III. VÝPOŽIČKY KN.J.; REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA
V roku 2017 bolo realizovaných 315 138 výpožičiek. Plánovaný ukazovateľ bol splnený
na 105%. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet výpožičiek klesol o 13 524. Z toho boli absenčné
výpožičky 223 313 (101,5%) a prezenčné výpožičky 91 825 (114,78%). Oproti roku 2016 došlo
k miernejšiemu poklesu výpožičiek v dôsledku 2-týždňového zatvorenia knižnice (3. etapa rekonštrukcie
schodiska), ako aj zatvorení troch oddelení z dôvodu ich rekonštrukcie a výmeny regálov (Oddelenie
krásnej literatúry, Oddelenie elektronických zdrojov a Oddelenie literatúry pre deti a mládež). Väčšina
nových kníh bola nakúpená v druhom polroku 2017, čo tiež ovplyvnilo počet zrealizovaných výpožičiek.
Dlhodobá udržateľnosť počtu výpožičiek závisí od systematického doplňovania KF počas celého roka,
zohľadňovania požiadaviek používateľov a na získavaní nových používateľov.
Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby sa realizovalo vypožičanie 696 knižničných
jednotiek (z toho od iných knižníc 114 a iným knižniciam 582). Počas hodnoteného obdobia sa
uskutočnilo a zabezpečilo pre používateľov 2 790 rezervácií. Počet rezervácií mal vzrastajúcu tendenciu,
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ich počet vzrástol o 5%. V roku 2017 bolo rezervovaných 856
voľných kníh v rámci služby Odlož si knihu, čo je 2 krát viac ako v predošlom roku. V rámci ochrany KF
a upomínania používateľov, ktorí nerešpektovali výpožičnú lehotu bolo zaslaných 6 945 upomienok
a predupomienok prostredníctvom elektronickej a klasickej pošty.
V hodnotenom období sa zaregistrovalo 11 153 používateľov (z celkového plánovaného ukazovateľa na
rok 2017 to predstavovalo 111,53%). Z celkového počtu zaregistrovaných používateľov tvorili deti do 15
rokov 3 097 (114,7%). Počet používateľov oproti roku 2016 klesol o 979. Zníženie počtu používateľov
ovplyvnilo aj minimálne doplňovanie KF v 1. polroku 2017, či viaceré celospoločensky známe vplyvy internet, sociálne siete, ľahko dostupné informácie z internetu a pod. Knižnica sa snaží oslovovať všetky
vekové skupiny používateľov cez rôzne podujatia, ponuky služieb, sociálne siete a pod. Udržateľnosť
merateľného ukazovateľa je priamo úmerne závislá od schopnosti knižnice prilákať nových čitateľov,
predovšetkým deti a mládež prostredníctvom aktivít blízkych tejto kategórii používateľov. Knižnica sa
bude musieť naďalej zamerať na kvalitu služieb, zavádzanie nových služieb (napr. e-knihy) a zvýšenie
komfortu používateľov knižnice (materiálovo-technické, interiérové vybavenie a pod.).
Počas roka 2017 navštívilo knižnicu 89 600 registrovaných návštevníkov, čo predstavuje 105,41%
plnenie plánu. Oproti roku 2016 klesol počet návštevníkov o 2 490. Mierne sa znížila frekvencia návštev
registrovaných používateľov z dôvodu vypožičiavania na dlhšie časové obdobie (na 2 mesiace a viac) a to
nielen študijnej literatúry, ale aj krásnej literatúry pre deti a dospelých. Knižnica sa aj v ďalšom období
zameria na inovácie, zavádzanie nových služieb, zvýšenie ponuky nových kníh, ponuku zaujímavých
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podujatí pre verejnosť, zatraktívnenie prostredia knižnice, rozšírenie výpožičného času a pod., aby
prilákala používateľov k častejším návštevám.
Knižnica získala z knižničnej činnosti 17 890,36 EUR, z toho registračné poplatky 11 610,- EUR (suma
členského zostala nezmenená už viacej rokov), upomienky 3 509,37 EUR (v r. 2016 - 5 695,- EUR –
posielané od r. 2016 predupomienky), kopírovanie 184,29 EUR, rezervácie 779,35 EUR, vypracovanie
rešerší 226,80 EUR, služby MVS a MMVS 254,37 EUR a iné.
PRÍJMY OD REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV
registračný poplatok
upomienky
MVS, MMVS
rešerše
manipulačné služby, tlač z PC, skenovanie, kopírovanie a iné
rezervácie
Spolu:

V EUR
11 610
3 509,37
254,37
226,80
1 510,47
779,35
17 890,36

Knižnica vydala nový Knižničný a výpožičný poriadok KKĽŠ s platnosťou od 1.1.2017. Rozšírila
osoby s nárokom na zľavnené zápisné o vojnových veteránov. V cenníku zrušila poplatok za skenovanie
pre knižnice požadujúce medziknižničnú výpožičnú službu.

IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ
A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
V zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a v súlade s platnou úpravou MK SSR
č. MK 9676/80-31 o koordinácii bibliografickej činnosti SR v spolupráci s Oddelením pre knižničný
systém SR SNK zabezpečovalo oddelenie regionálnej bibliografie koordináciu bibliografickej činnosti v
regionálnych knižniciach BBSK. Naďalej spracovávalo regionálne dokumenty, budovalo
a sprístupňovalo on-line článkovú regionálnu databázu okresov Detva, Krupina a Zvolen, ktorá v roku
2017 obsahovala 36 712 záznamov.
Regionálna bibliografka je koordinátorkou pre bibliografiu v Banskobystrickom kraji, pravidelne sa
zúčastňuje Koordinačnej rady pre bibliografiu v SNK. Na Medzinárodnom kolokviu slovenských,
moravských a českých bibliografov predniesla príspevok „J. C. Hronský – roky bez domova“.
Odborní zamestnanci v zmysle požiadaviek používateľov spracovali 99 rešerší, ktoré obsahovali 7 911
záznamov. Tematicky boli zamerané na rôzne spoločensko-vedné a odborné oblasti, ako aj na región
Zvolen, Detva a Krupina. Boli spracovávané z databáz krajskej knižnice (knihy, regionálne články),
databáz iných knižníc, databáz portálu Slovenská knižnica, zahraničných plnotextových databáz
SpringerLink a iných voľne prístupných databáz na internete (domácich aj zahraničných).
Knižnica v zmysle požiadaviek používateľov poskytla 8 276 registrovaných faktografických
informácií.
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V. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA, KTORÝCH JE KNIŽNICA HLAVNÝM ORGANIZÁTOROM
Knižnica pripravila a realizovala 284 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí (plánovaný
ukazovateľ bol splnený na 142%). Z celkového počtu podujatí (284) bolo pre deti do 15 rokov určených
188. Vysoký počet podujatí pre deti ovplyvnila aj intenzívna práca s detským čitateľom a množstvo
podujatí pripravených pre túto kategóriu. Okrem tematických podujatí knižnica realizovala pravidelné
cykly informačnej výchovy (87) pre deti materských škôl, základných škôl a stredoškolskú mládež.
V rámci informačnej výchovy boli desiatky podujatí zamerané aj na prácu s informačnými technológiami,
najmä na vyhľadávanie informácií na internete a využívanie existujúcich databáz pre študijné
a vzdelávacie účely.
Oproti roku 2016 bolo uskutočnených celkovo o 62 podujatí menej. Ovplyvnila to skutočnosť, že
Oddelenie literatúry pre deti a mládež malo z dôvodu rekonštrukcie neprístupné priestory pre kolektívnu
prácu s používateľom. Knižnica sa tradične zapojila do niektorých celoslovenských aktivít - Deň ľudovej
rozprávky, Čítajme si..., Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe, súťaž Štúrovo pero, súťaž Prečo mám rád
slovenčinu, prečo mám rád Slovensko; Týždeň slovenských knižníc a iné.
Kultúrno-vzdelávacie podujatia navštívilo 7 607 návštevníkov.

 VÝZNAMNÉ CELOSLOVENSKÉ PODUJATIA KNIŽNICE:


28. – 29. apríla 2017 v rámci XXXI. ročníka Štúrovho Zvolena sa konalo vyhodnotenie 23. ročníka
celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov "ŠTÚROVO PERO 2017" za
účasti významných osobností žurnalistickej, spoločenskej a riadiacej sféry (200 účastníkov);
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27. – 28. októbra 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoštátnej súťaže autorov v literárnej tvorbe
„LITERÁRNY ZVOLEN 2017“ (30 účastníkov);

 TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC (13. – 19. marca 2017):
Podujatia určené širokej verejnosti s cieľom priblížiť činnosť knižnice. Knižnica pripravila pre deti
besedu so Zuzanou Štelbaskou a Jánom Uličianskym; pre dospelých bola pripravená prezentácia poézie
zvolenskej pedagogičky Valérie Böhmovej, prednáška psychosomatičky Antonie Krzemieňovej a burza
kníh. K najatraktívnejším podujatiam patrila opäť „KORUNOVÁCIA KRÁĽA DETSKÝCH
ČITATEĽOV“ - kráľom čitateľov sa stal opäť Jakub Markech zo ZŠ na ul. M. Rázusa vo Zvolene, titul
„prvá dáma“ získala Amália Jochimová zo ZŠ na ul. M. Rázusa a titul „druhá dáma“ získala Alexandra
Beňová zo ZŠ na ul. Hrnčiarska vo Zvolene. Celkovo sa uskutočnilo 18 podujatí, ktorých sa zúčastnilo
627 návštevníkov;

 DEŇ KNIHOVNÍKOV BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA (21. marca 2017):
Organizovali ho Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, Banskobystrický
samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra. Nad podujatím prevzal záštitu predseda BBSK.
Zástupkyňa riaditeľa Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Michaela Piliarová, vedúci
Oddelenia školstva a kultúry Mgr. Vojtech Papp a odborná referentka pre kultúru Mgr. Daniela Belková
na slávnostnom stretnutí ocenili pamätnými listami a pamätnými predmetmi 9 knihovníkov, medzi
ocenenými boli aj 2 zamestnankyne z krajskej knižnice.
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 NOC S ANDERSENOM (31. marca - 1. apríla 2017):
Medzinárodné podujatie, noc v knižnici plná zábavy a dobrodružstiev pre 29 nocujúcich detí zo ZŠ vo
Zvolene. Podujatie sa nieslo v znamení Andersenovej rozprávky Princezná na hrášku, pre deti bola
pripravená prechádzka večerným mestom, čítanie rozprávok, tvorivé dielne a hry až do neskorej noci.

 TÝŽDEŇ ČESKO-SLOVENSKEJ VZÁJOMNOSTI (16. - 20. októbra 2017):
V rámci Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti knižnica uskutočnila v spolupráci s Českým spolkom vo
Zvolene a BONA FIDE Praha podujatia, ktoré boli súčasťou Festivalu české a slovenské tvorby pro děti
pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana, ministra kultúry SR Mareka Maďariča a veľvyslanca
SR v ČR Petra Weissa; pre návštevníkov boli pripravené bábkové predstavenia Desať černoškov a
Trampoty šteniatka Gordona. Prezentovalo sa dvojjazyčné CD Bruško, bruško, kto v tebe býva?/Bříško,
bříško, kdo v tobě bydlí autorkou Miriam Peškovou; bola sprístupnená výstava kníh, kalendárov a
pohľadníc českej ilustrátorky a maliarky Marie Fischerovej-Kvěchovej, na besede s pravnučkou autorky
Emou Fischerovou sa prezentoval aj prvý český šlabikár Poupata. Osobnosti čítali deťom z českých
rozprávkových kníh v origináloch a v slovenských prekladoch (Rozprávky sú pohádky), besedovali o
príbuznosti oboch jazykov a národov. Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti sa slávnostne ukončil
životopisným medailónom o prvej doktorke filozofie na pražskej univerzite Alici Masarykovej, prednášal
publicista Mgr. Martin Mázor. Podujatí (9) sa zúčastnilo 300 návštevníkov.

 DETI, HURÁ DO ČÍTANIA 2 a 3:
V rámci projektu Deti, hurá do čítania 2, podporeného z verejných zdrojov FPU 2016, bolo
zrealizovaných 4 autorské besedy a 2 tvorivé dielne s tvorcami literatúry pre deti - Alžbetou
Verešpejovou, Paulínou Feriancovou, Miroslavom Regitkom, Zuzanou Štelbaskou, Jánom Uličianskym
a Martinou Matlovičovou. V rámci projektu Deti, hurá do čítania 3, podporeného z verejných zdrojov
FPU 2017, bolo zrealizovaných 7 autorských besied a 2 tvorivé dielne s tvorcami literatúry pre deti Ivona Ďuričová, Marta Hlušíková, Slavka Liptáková, Petra Nagyová-Džerengová, Daniel Pastirčák,
Danica Pauličková, Alexandra Salmela. Fero Lipták a Juraj Martiška. Počas tvorivých dielní deti
výtvarne stvárnili svoje obľúbené literárne postavy a z prác bola zostavená verejne prístupná výstava Môj
literárny hrdina (1 210 účastníkov podujatí).

 ČÍTANIE BEZ BARIÉR (október – november 2017):
Knižnica získala finančnú podporu Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu Čítanie bez bariér,
zámerom ktorého bolo realizovať pre zrakovo znevýhodnených a širokú verejnosť 4 autorské čítania a
besedy so zrakovo znevýhodnenými spisovateľmi a spisovateľmi bez zrakového postihnutia. Každé
podujatie bolo stretnutím žánrovo príbuzných autorov so zrakovým postihnutím a bez zrakového
postihnutia. Pre zrakovo znevýhodnených autorov sa na autorské čítanie v rámci projektu zakúpila
elektronická stolová čítacia lupa. S návštevníkmi besedovali dvojice autorov Ondrej Kalamár a Josef
Zbranek; Ján Petrík a Alica Gajanová; Rasťo Piško a Michal Herceg; Hana Lasicová a Viera
Petrovčinová (100 návštevníkov).
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a) jednorazové podujatia:
CELKOVÉ
NÁKLADY
NA
PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLAD
Y
CELKOM
KI

NÁZOV

TERMÍN

MIESTO

POČET
NÁVŠTEV
- NÍKOV

Igor Podhajecký - O bývalom Uhorsku prednáška
Božena Tisoňová – Šikovné prababičky – tvorivá
dielňa
A. Krzemienová – Biologické príčiny ochorení prednáška
Kráľ detských čitateľov
Drogy, to teda nie! – kvíz pre ZŠ
Deň knihovníkov BB kraja
E. Jarkovská – Posledný potomok –prezentácia
novej knihy
Drogy, to teda nie! – kvíz pre SŠ mládež
V. Štollmann – Jakutsko – prezentácia knihy

12.1.

KKĽŠ

40

3

3

20.1.

KKĽŠ

20

3

3

14.3.
15.3.
16.3.
21.3.
22.3.

KK ĽŠ
KKĽŠ
KKĽŠ
KKĽŠ
KKĽŠ

30
50
70
50
50

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

22.3.

70

3

3

40

5

5

Noc s Andersenom
Bezpečná jeseň života – kvíz pre seniorov
Anton Hykisch – prezentácia tvorby
Jozef Valuch – Liečebné hladovanie - prednáška

31.3.-1.4.
4.4.
4.4.
19.4

KKĽŠ
OcK
Sása
KKĽŠ
KKĽŠ
KKĽŠ
KKĽŠ

40
60
40
40

3
3
3
3

3
3
3
3

J. Bily – Pachute politiky mínus – prezentácia
novej knihy
Štúrovo pero – celoslovenské vyhodnotenie
novinárskej súťaže
A. Krzemieńová – prezentácia detskej knihy
I. Melichová a M. Blšáková – prezentácia nových
kníh

20.4.

KKĽŠ

90

3

3

28.-29.4.

KKĽŠ

200

11 190

3

16.5.

KKĽŠ

30

3

3

17.5.

KKĽŠ

40

3

3

19.5.
25.5.
31.5.

KKĽŠ
KKĽŠ
KKĽŠ

20
60
132

3
3
3

3
3
3

15.6.

KKĽŠ

40

3

3

27.9.

KKĽŠ

60

3

3

12.10.

KKĽŠ

40

3

3

26.10.

KKĽŠ

50

3

3

27.-28.10.

KKĽŠ

50

1 492,27

3

2.11.
9.11.
15.11.
22.11.

KKĽŠ
KKĽŠ
KKĽŠ
KKĽŠ

30
150
30
30

3
3
3
3

3
3
3
3

13.12

KKĽŠ

50

3

3

18.12.
priebežne

KKĽŠ
KKĽŠ

20
280

3
10

3
10

X

X

2 002

12 781,27

105

J. Soviar – prezentácia tvorby
E. Šimončík – Tri duby – prezentácia novej knihy
Čítajme si... – Detský čitateľský maratón
O.Miháľ – Silbaš, dedina snov – prezentácia
knihy
M. Kodrík - Včelárstvo a jeho význam prednáška
O. Kalamár – Od o.k. do booka – prezentácia
novej knihy
Podvodníci nespia – kvíz pre seniorov
Literárny Zvolen – celoslovenské vyhodnotenie
súťaže
A. Krzemieňová – Život je hra - prednáška
Pustý hrad 2017 - prednáška
Miloš Jesenský – prezentácia tvorby
Miloš Zverina – Slovanská symbolika - prednáška
Prečo mám rád slovenčinu – prečo mám rád
Slovensko – vyhodnotenie regionálneho kola
súťaže
Zvyky, tradície, obrady na Vianoce - prednáška
Výstavy – 14 rôznych výstav

Spolu: 45 podujatí

29.3.
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Knižnica realizovala podujatia (12) v rámci projektu „Stratégia prevencie a riešenia závislostí v meste
Zvolen“ (Mgr. Machalová, Mgr. Masárová, Bajerová).
V priebehu roka realizovala hromadné výpožičky a kultúrno-vzdelávacie podujatia v zariadeniach
Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb vo Zvolene (6x donášku kníh, 5 podujatí pre seniorov).
V dňoch 25. apríla – 4. mája 2017 a 7. - 16. novembra 2017 pre seniorov ďalšie bezplatné kurzy
základov používania PC a internetu pre úplných začiatočníkov a pokročilých „Počítač, môj pomocník“.
Kurzy pozostávali zo 4 cyklických stretnutí. Kurzov sa zúčastnilo 19 účastníkov.
V dňoch 25. - 26. septembra 2017 sa uskutočnil v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove 8. ročník
Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež, na ktorej sa zúčastnili aj knihovníčky krajskej
knižnice - Ľuba Halamová, Mária Hriňová a Mgr. Mária Masárová, ktoré získali 1. miesto za podujatie
Včera, dnes, zajtra - za motivačnú zložku a vyváženie jazykovej a literárnej úrovne textu. Súťažné
podujatia boli určené deťom I. stupňa ZŠ.
V knižnici naďalej prebiehali stretnutia čitateľského klubu „Medzi riadkami“ pre dospelých, ktorí majú
pozitívny vzťah ku knihám a radi sa o nich aj zhovárajú. Pravidelne sa stretávali aj členovia Klubu
priateľov opery pri Štátnej opere Banská Bystrica pod vedením nadšenca opery Romana Koreňa.

Deti, hurá do čítania 3
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b) cyklické podujatia:

PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM
KI

3

3

MIESTO

87

KKĽŠ

1 615

2

KKĽŠ

130

6

6

8

KK ĽŠ

96

10

10

6

KKĽŠ

30

3

3

11

KKĽŠ

520

1 577,31

88,70

12

KK ĽŠ

690

1 970,53

111,39

4

KKĽŠ

100

2 851

151

7

KKĽŠ

300

3

3

2

KK ĽŠ

40

3

3

3

KKĽŠ

60

3

3

2

LD Marína
Kováčová

50

5

5

Dejiny hudby – prednášky pre
stredoškolskú mládež

4

KKĽŠ

80

3

3

Počítačový kurz pre seniorov
„Počítač, môj pomocník“

16

KKĽŠ

152

6

6

NÁZOV
Informačná výchova
Burza kníh
Klub priateľov opery
Klub čitateľov „Medzi riadkami“
Deti, hurá do čítania 2 – besedy a tvorivé
dielne so 6 spisovateľmi a ilustrátormi
Deti, hurá do čítania 3 - besedy a tvorivé
dielne s 9 spisovateľmi a ilustrátormi
Čítanie bez bariér – besedy s 8 nevidiacimi
a vidiacimi spisovateľmi
Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti
Celé Slovensko číta deťom
Celé Slovensko číta deťom na Mikuláša
S knihou – podujatie pre znevýhodnené deti

Letný slnovrat
Les ukrytý v knihe
Deň ľudovej rozprávky
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Prázdniny v knižnici
Besedy o literatúre a iné podujatia

Spolu: 239 podujatí

POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

CELKOVÉ
NÁKLADY
NA

POČET
OPAKOVANÍ

2

DDaDSS

40

5

5

15

KKĽŠ

300

3

3

6

KKĽŠ

120

3

3

7

KKĽŠ

200

6

6

6

KKĽŠ

30

3

3

39

KKĽŠ

732

3

3

239

X

5 285

6 466,84

419,09

Čítanie bez bariér

Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti
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VI. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA, KTORÝCH HLAVNÝM ORGANIZÁTOROM JE INÝ SUBJEKT
Knižnica spolupracovala na realizácii 9 podujatí, ktorých hlavným organizátorom bol iný subjekt.
Prezentovala svoju činnosť a poskytla priestory na realizáciu podujatí pre širokú verejnosť.
a) jednorazové podujatia:
CELKOVÉ
NÁKLADY
NA
PODUJATI
E

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM
KI

TERMÍN

MIESTO

POČET
NÁVŠTEV
- NÍKOV

Modrý beh – divadelné predstavenie súboru
DRIM zo ZUŠ
Nitra - konferencia
Čitateľská
gramotnosť

16.1.

KKĽŠ

50

0

0

27.2.

3. ZŠ

30

0

0

Literárna moderna – literárne pásmo SSUŠ
Pink Harmony

9.3.

KKĽŠ
Zvolen

30

0

0

Detský literárny Zvolen – vyhodnotenie
Dni mesta Zvolen
Heuréka – medzinárodná konferencia pre
mladých ľudí

31.3.

KKĽŠ

30

0

0

26.5.

50

0

0

30.-31.5.

Nám. SNP
Heuréka
SZUŠ
Zvolen
Heuréka

100

0

0

Jozef Kozaček – prednáška Miestny odbor
MS

2.6.

KKĽŠ
Zvolen

30

0

0

Les ukrytý v knihe – celoslovenské
vyhodnotenie – Národné lesnícke centrum
Zvolen
Vianočná nálada – koncert žiakov SZUŠ
Quo
vadis
Spolu:
9 podujatí

21.6.

KKĽŠ

100

0

0

20.12.

KKĽŠ

80

0

0

X

X

500

0

0

NÁZOV

b) cyklické podujatia: v roku 2017 sa neuskutočnili

VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ
Metodická a koordinačná činnosť sa realizovala v 5 regionálnych knižniciach Banskobystrického
samosprávneho kraja a v 43 mestských a obecných knižniciach okresov Detva, Krupina a Zvolen. V roku
2017 sa uskutočnilo 13 metodických návštev (plnenie na 57%) podľa požiadaviek a potrieb regionálnych
a obecných knižníc s prihliadnutím na šetrenie finančných prostriedkov. Z toho v regionálnych 3,
v obecných knižniciach 10 návštev. Metodicko-inštruktážne návštevy boli zamerané na automatizáciu
knižnično-informačných procesov a využívanie KIS MaSK, štatistické vyhodnocovanie, benchmarking,
kontrolu výpožičného procesu, aktualizáciu základných legislatívnych dokumentov knižnice, vymáhanie
nevrátených dokumentov, zlučovanie školských a obecných knižníc, zakladanie školských knižníc,
zrušenie stagnujúcich obecných knižníc, edičnú a bibliografickú činnosť, knižničné evidencie, revízie KF,
prípravu, spracovávanie a predkladanie projektov a iné. Revízie KF boli zahájené v OcK Budča, OcK
Tŕnie a OcK Dubové, ukončené revízie boli v OcK Turová a MsK Detva (čiastočná, delimitácia pobočky).
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Konzultačno-poradenská činnosť (385 konzultácií) sa orientovala na problémy v doplňovaní
knižničných fondov, zjednocovania záznamov súborného katalógu RK BBSK, prechod na RDA, úpravy
v knižničnom systéme CLAVIUS, nastavenia modulov po update KIS Clavius, vyraďovanie literatúry,
revízie knižničných fondov, elektronizáciu knižnično-informačných procesov, personálne obsadenie
knižníc, školenia knihovníkov, zriaďovanie školských knižníc, tvorbu projektov, využívanie a
vyhodnotenie grantov, legislatívnych dokumentov.
V hodnotenom období sa pre knihovníkov okresov a kraja uskutočnilo 10 odborných pracovných
porád, 1 odborné školenie, 1 kurz (projekt Základy biblioterapie pre knihovníkov) a 1 blok teoretickopraktických tréningov (projekt Vzdelaní knihovníci – spokojní používatelia).
23. - 24. a 27. februára 2017 sa uskutočnili teoreticko-praktické tréningy Riadenie a vedenie ľudí,
Motivácia ľudí a Tímová práca v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia. Lektormi
boli doc. Ing. Mária Seková, PhD. a Ing. Jozef Ďurian, PhD. z Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici.
Cieľom kurzu bolo nadobudnúť zručnosti v riadiacej praxi - riadení a vedení zamestnancov, využívaní
motivačných techník a pri riešení tímových úloh na pracovisku. Zúčastnili sa ho vedúci zamestnanci na
všetkých úrovniach riadenia verejných knižníc Banskobystrického kraja.
V septembri – novembri 2017 sa realizovalo päť teoreticko-praktických stretnutí s praktickými
cvičeniami, tvorba biblioterapeutického projektu a programu v rámci projektu Základy biblioterapie pre
knihovníkov. Lektorkou kurzu bola doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD. z Katedry liečebnej
pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odborníčka v biblioterapii. Kurz
absolvovalo 43 knihovníkov verejných knižníc SR, bol zameraný na literárne umenie vo výchove a v
terapii, poetoterapiu, paremiologickú terapiu, vývin čitateľského záujmu, výber literárnych žánrov, prácu s
príbehom a tvorbu biblioterapeutických stretnutí.
26. októbra 2017 sa uskutočnilo školenie pod názvom „Komunitná knižnica“ pre knihovníkov
mestských a obecných knižníc okresov Detva, Krupina a Zvolen.
15. novembra 2017 predniesla Mgr. Lenka Malovcová príspevok „Vzdelávacie aktivity pre
knihovníkov v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra“ na seminári v SNK - Celoživotné vzdelávanie v
knihovníckej profesii: Aktuality, perspektívy, skúsenosti.
Knižnica propagovala svoju činnosť aj príspevkami do Bulletinu SAK:
 TORŇOŠOVÁ, M. Vzdelaní knihovníci – spokojní používatelia. In Bulletin Slovenskej asociácie
knižníc. ISSN 1335-7905, 2017, roč. 25, č. 1, s. 48-49.
 BRODNIANSKA, Z. . Deti, hurá do čítania 2. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. ISSN 13357905, 2017, roč. 25, č. 2, s. 39-41.
 MALOVCOVÁ, L. Ako kráľ nové kráľovstvo kníh otvoril. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc.
ISSN 1335-7905, 2017, roč. 25, č. 3, s. 35-37.
 BRODNIANSKA, Z. Semienkareň. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. ISSN 1335-7905, 2017,
roč. 25, č. 4, s. 47-49.
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a) jednorazové podujatia:
NÁZOV
Porada bibliografov regionálnych knižníc
Banskobystrického samosprávneho kraja za účasti
zriaďovateľa
Porada profesionálnych knihovníkov okresov
Detva, Krupina a Zvolen
Teoreticko-praktické tréningy Riadenie a vedenie
ľudí, Motivácia ľudí a Tímová práca v rámci
projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní
používatelia
Komunitná knižnica - školenie pre knihovníkov
mestských a obecných knižníc okresov Detva,
Krupina a Zvolen.
Porada vedúcich služieb regionálnych knižníc
Banskobystrického samosprávneho kraja
Porada
profesionálnych
a neprofesionálnych
knihovníkov okresov Detva, Krupina a Zvolen

Spolu: 6

CELKOVÉ
NÁKLADY NA
PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLADY
CELKOM
KI

TERMÍN

MIESTO

POČET
ÚČASTNÍKOV

20.4.

KMH RS

8

3

3

13.6.

KK ĽŠ

9

3

3

23. - 24.2.
a 27.2.

KK ĽŠ

60

976,88

71,10

26.10.

KK ĽŠ

7

3

3

7.12.

KK ĽŠ

5

3

3

14.12.

KK ĽŠ

17

3

3

X

X

106

991,88

86,10

CELKOVÉ
NÁKLADY
NA
PODUJATIE

Z TOHO
NÁKLAD
Y
CELKOM
KI

Základy biblioterapie pre knihovníkov

b) cyklické podujatia:
NÁZOV

Metodické návštevy v RK BBSK, obecných
knižniciach okresov Detva, Krupina a Zvolen
Metodické konzultácie
Porada
metodikov
regionálnych
knižníc
Banskobystrického samosprávneho kraja
Porada
riaditeľov
regionálnych
knižníc
Banskobystrického samosprávneho kraja
za
účasti zriaďovateľa
Základy biblioterapie pre knihovníkov –
5 teoreticko-praktických stretnutí

Spolu:

POČET
OPAKOVANÍ

MIESTO

POČET
ÚČASTNÍKOV

13

knižnice

52

169

169

385

KK ĽŠ
KMH RS
KK ĽŠ

770

80

30

14

5

5

2
2

KMH RS
KK ĽŠ

16

5

5

5

KK ĽŠ

250

1 578,41

80,81

X

X

1 102

1 837,41

289,81
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VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ (TITULY, NÁKLAD)
Knižnica v roku 2017 vydala 20 edičných titulov (v nich nie sú zahrnuté plány a vyhodnotenia činnosti).
Vydané materiály boli tlačené, zviazané a vyhotovené na vlastné náklady, 1 strana predstavovala cca
náklad 0,07 EUR. Plány boli publikované na vnútorných www stránkach a vyhodnotenia a regionálne
materiály na vonkajších www stránkach knižnice. Oddelenie regionálnej bibliografie spracovalo
publikáciu Ľudo Zelienka : životopisný medailón k 100. výročiu narodenia, ktorá vyšla s finančnou
podporou Divadla Zelienka. Pre účastníkov besied projektu Deti, hurá do čítania 3 bolo vydaných 13
propagačných záložiek s profilmi spisovateľov a ilustrátorov s informáciami o tituloch vo fonde KKĽŠ.
Na webovom sídle knižnice sú sprístupnené 3 elektronické dokumenty: Remeselnícky dom : príbeh
budovy; Základy biblioterapie pre knihovníkov (študijný materiál pre účastníkov kurzu podporeného
FPU); Knihovnícky spravodajca.
Edičná činnosť/tituly
BRODNIANSKA, Z. a kol.: ČÍTAJKO 1/2017. – Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. 20 s. Formát: A5.. Pre deti do 15 rokov.
BRODNIANSKA, Z. a kol.: ČÍTAJKO 2/2017. – Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. 20 s. Formát: A5.. Pre deti do 15 rokov.
BRODNIANSKA, Z.: Alžbeta Verešpejová. - Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. –
Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Paulína Feriancová. - Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. –
Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Miroslav Regitko. - Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. – Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Zuzana Štelbaská. - Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. –
Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Ján Uličiansky. - Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. – Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Martina Matlovičová. - Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. –
Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Petra Nagyová - Džerengová. - Zvolen: KK Ľ. Štúra,
2017. – Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Juraj Martiška. - Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. – Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Slávka a František Liptákovci. - Zvolen: KK Ľ. Štúra,
2017. – Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Alexandra Salmela. - Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. –
Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Marta Hlušíková a Ivona Ďuričová. - Zvolen: KK Ľ.
Štúra, 2017. – Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Daniel Pastirčák. - Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. – Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Vladimír Král. - Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. – Záložka.
BRODNIANSKA, Z.: Podporujeme čitateľskú gramotnosť. - Zvolen: KK Ľ.
Štúra, 2017. – Záložka.
HRIŇOVÁ, M.: Minerálne pramene zvolenského regiónu. -Zvolen: KK Ľ.
Štúra, 2017. – Skladačka.
MAJZLANOVÁ, E.: Základy biblioterapie pre knihovníkov. - Zvolen: KK Ľ.
Štúra, 2017. – Elektronický optický disk (CD ROM).
MATISKOVÁ, E.: Ľudo Zelienka : životopisný medailón k 100. výročiu
narodenia. -Zvolen: KK Ľ. Štúra, Divadlo Zelienka, 2017. – 55 s.
MATISKOVÁ, E.: Remeselnícky dom : príbeh budovy. - Zvolen: KK Ľ. Štúra,
2017. – Elektronický optický disk (CD ROM).
PAŠKOVÁ, S.: Knihovnícky spravodajca 2017. [on-line]. - Zvolen: KK Ľ.
Štúra, 2016. – 25 s. Pre potreby obecných knižníc regiónu. Dostupný on-line na:
<http://www.kskls.sk/domain/b5/files/obecne_kniznice/knihovnicky-spravodajca2017.pdf>

Náklad
(počet
ks)

Finančné
náklady
celkom

Z toho
vlastné
náklady

50

70

0

50

70

0

150

25

0

150
150

25
25

0
0

150
150

25
25

0
0

150

25

0

150
150

25
25

0
0

150

25

0

150

25

0

150
150
150

25
25
25

0
0
0

100

5

5

100

10

10

5

3

3

200

0

0

5

3

3

2

3

3

4

7

7

Vyhodnotenia/plány
MALOVCOVÁ, L. – LONTOŠOVÁ, A.: Vyhodnotenie činnosti Krajskej
knižnice Ľ. Štúra, Zvolen za rok 2016. – Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. –
30 s. 6 príl. Formát: A4.
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MALOVCOVÁ, L.:
Vyhodnotenie činnosti regionálnych knižníc
Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2016. – Zvolen: KK Ľ. Štúra,
2017. – 14 s. 1 príl. Formát: A4.
PAŠKOVÁ, S.: Vyhodnotenie činnosti obecných knižníc okresov Detva,
Krupina a Zvolen za rok 2016. – [on-line]. Zvolen: KK ĽŠ, 2017. – 16 s.
Dostupné on-line na:
<http://www.kskls.sk/domain/b5/files/obecne_kniznice/vyhodnotenie-ock-za2016.pdf>
PAŠKOVÁ, S. a kol.: Plán činnosti Krajskej knižnice Ľ. Štúra
na rok 2017. – Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2017. – 18 s. Formát: A4.

Spolu: 20 edičných titulov + vyhodnotenia a plány

8

6

6

2

2

2

5

6

6

2 481

510

45

IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ
INDIVIDUÁLNE ÚLOHY
a) dlhodobé úlohy, stav rozpracovanosti:

„Spýtajte sa knižnice“ - k ďalším zisťovaniam názorov čitateľov a verejnosti slúžila rubrika na
internetovej stránke organizácie; knižnica je zapojená aj do portálu „Spýtajte sa knižnice“
spravovanom SNK v Martine,

Prieskum čítavosti periodík – zhodnotenie využívania periodík a prehodnotenie odberu
jednotlivých titulov novín a časopisov,

Benchmarking knižníc – nástroj na vyhodnocovanie výkonu a kvality činnosti knižníc,
k vyhodnocovaniu sa používajú údaje z Ročného výkazu o činnosti knižnice KULT 10-01
a z vyhodnotenia činnosti knižnice. Benchmarking je bezplatný, umožňuje vytvoriť porovnávacie
grafy jednotlivých činností so slovenskými a českými knižnicami. Knižnica sa zapája od r. 2012.
b) začaté úlohy v roku 2017: c) ukončené úlohy (spôsob výstupu):
 pre potreby zriaďovateľa boli v roku 2017 spracované:
 Regionálne knižnice BBSK v roku 2016 – prezentácia (PowerPoint) na poradu KI BBSK
(Ing. M. Torňošová),
 Pre Komisiu kultúry Zastupiteľstva BBSK bol spracovaný Prehľad činnosti KKĽŠ za roky
2014 – 2017 s dôrazom na použité finančné prostriedky,
 Stanovisko k financovaniu databáz EBSCO,
 pre potreby KKĽŠ: iné
 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014-2020 –
ročné hodnotenie a monitorovanie, písomné pripomienkovanie materiálu za KKĽŠ (Mgr. L.
Malovcová),
 Výskum čítania mládeže v spolupráci so SAK – dotazníkový prieskum v ZŠ, SŠ
a gymnáziách – organizácia a realizácia zberu dotazníkov v RK BBSK (Mgr. L. Malovcová),
 Kontaktní pracovníci v knižnično-informačných službách – dotazníkový prieskum
k bakalárskej práci (Ing. M. Torňošová),
 Knihovnícke časopisy na Slovensku – dotazníkový prieskum k bakalárskej práci (Mgr. L.
Malovcová),
 Prieskum čitateľov k dielu „Denník Anny Frankovej“ – dotazníkový prieskum k výstave
(Mgr. Z. Brodnianska),
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 Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných
výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín
audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov (Ing. M. Torňošová),
 Súťaž Knižnica roka – pripomienkovanie pravidiel a štatútu súťaže (Ing. M. Torňošová).

X. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE
KNIŽNICE
Knižnica v roku 2017 disponovala nasledovnou výpočtovou technikou: 3 servery - 1 server s operačným
sieťovým systémom Windows 2012, na ktorom bol prevádzkovaný knižnično-informačný systém
CLAVIUS, 1 server (konzola) s operačným systémom LINUX pre internetové služby, www stránky
knižnice a zálohovanie pre súborný katalóg RK BBSK a KIS Clavius, 1 server z Národného projektu MK
SR. Celkovo knižnica využívala 45 PC a notebookov – z toho 35 PC s pripojením na internet, 8
notebookov s pripojením cez wifi, 19 PC a notebookov bolo k dispozícii používateľom služieb knižnice,
a to v oddelení elektronických zdrojov (7), v internetovej študovni (4), v oddelení náučnej literatúry (1),
v študovni a zasadačke (7).
Bezplatné internetové služby knižnice využilo 8 346 používateľov.
Permanentne sa aktualizovali www stránky knižnice. On-line služby knižnice využilo 135 556
virtuálnych návštevníkov (z toho návštevníci www stránky 70 291, on-line katalógu Clavius 26 519, online katalógu Carmen 28 411, vstupy do konta 9 461, zodpovedaných dopytov v elektronických
referenčných službách 874).
Knižnica buduje článkovú
(obsahuje 36 712 záznamov).

regionálnu

databázu

okresov

Detva,

Krupina

a Zvolen

Od 1.1.2017 knižnica neposkytuje bezplatný prístup do 16 zahraničných plnotextových databáz EBSCO
(ukončenie národnej licencie elektronických informačných zdrojov - SNK). Naďalej poskytuje prístup
do databázy SpringerLink.
Knižnica na propagáciu svojej činnosti využíva vlastné webové sídlo www.kskls.sk, vytvorenú stránku na
sieti Facebook, portál Infolib, bezplatnú registráciu podujatí na webovej stránke mesta Zvolen
(www.zvolen.sk), regionálnych stránkach (www.uprostred.sk; zvolen.dnes24.sk, www.zv-podujatia.com).
V roku 2017 bol realizovaný update modulov Výpožičky a Katalogizácia v KIS Clavius v marci a v
decembri 2017. Knižnica bola naďalej bezplatne súčasťou súborného katalógu INFOGATE ako
nástroja pre prehľadávanie katalógov knižníc z jedného miesta, ktorý bol počas roka inovovaný.
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XI. GRANTY A DOTÁCIE
V roku 2017 knižnica spracovala 12 projektov a žiadostí o poskytnutie dotácie na kultúrne aktivity,
z toho 3 projekty na realizáciu vyhodnotenia súťaže Štúrovo pero, 6 projektov do Fondu na podporu
umenia, 1 projekt do Dotačného systému MK SR 2017 a 2 projekty pre Mesto Zvolen. Celkovo získala
ďalšie finančné zdroje 42 336,67,- EUR. Z toho 26 655,- EUR zo štátneho rozpočtu (DS MK SR 2017,
FPU 2017), príspevok z Mesta Zvolen (rozpočet mesta – nákup kníh, Zvolenské kultúrne centrum –
podujatia) bol 4 491,67 EUR, sponzorské 11 190,- EUR na Štúrovo pero. Knižnica získala darom knihy
v sume 7 854,- EUR. Knižnica nevyčerpala celú sumu dotácií z FPU pri 3 projektoch. Do roku 2018
presunula 6 554,39 EUR na realizáciu projektov: Deti, hurá do čítania 3; Renovácia oddelení krásnej
literatúry a elektronických zdrojov; Novými knihami k čitateľskej gramotnosti.
Zo schválených dotácií FPU v roku 2016 boli presunuté finančné prostriedky na čerpanie v roku 2017
v sume 10 655,- EUR pri 3 projektoch. Knižnica vrátila do FPU nevyčerpané finančné prostriedky
261,02 EUR: z projektu „Vzdelaní knihovníci – spokojní používatelia“ vo výške 240,50 EUR a z projektu
„Deti, hurá do čítania 2“ vo výške 20,52 EUR.
a) vypracované a predložené projekty v roku 2017 (DS MK SR vrátane KP, FPU a iné...)
NÁZOV PROJEKTU
A ZAMERANIE

Projekt celoslovenskej
novinárskej súťaže stredoškolákov
a vysokoškolákov „ŠTÚROVO
PERO 2017“ – vyhodnotenie
Projekt celoslovenskej
novinárskej súťaže stredoškolákov
a vysokoškolákov „ŠTÚROVO
PERO 2017“ – vyhodnotenie
Projekt celoslovenskej
novinárskej súťaže stredoškolákov
a vysokoškolákov „ŠTÚROVO
PERO 2017“ – vyhodnotenie
Kultúrne poukazy – poukážkový
systém podpory prístupu žiakov a
učiteľov základných a stredných
škôl ku kultúrnym hodnotám
Renovácia oddelení krásnej
literatúry a elektronických zdrojov
– výmena nábytku, regálov,
osvetlenia a výpočtovej techniky

Novými knihami k čitateľskej
gramotnosti – projekt je zameraný
na nákup kvalitnej odbornej
literatúry a relaxačnej literatúry
pre všetky vekové kategórie

POŽADOVANÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE/GRANTU
V EUR

SPOLUFINANCOVANIE KI

SPOLUFINANCOVANIE BBSK

0

0

PRÍJEMCA
ŽIADOSTI
PROJEKTU
Literárny fond

1 200,-

5 000,-

0

0

0

0

Nadácia Slovenskej
sporiteľne

MŠVVaŠ SR
1 500,-

0

0

0

14 250,-

750,-

0

15 000,-

790,-

0
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Dotačný systém MK
SR 2017 –
podprogram 3.2
Kultúrne poukazy
Fond na podporu
umenia 2017 –
podprogram 5.1.1
Odborná činnosť
knižníc a knižničná
infraštruktúra
Fond na podporu
umenia 2017 –
podprogram 5.1.3
Akvizícia knižníc
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Improvizuj! – 5 tréningov
techniky improvizácie pre
študentov stredných škôl a súťaž
v improvizácii Impro Cup
Literárne podvečery – 5 literárnoumeleckých stretnutí dvojíc
slovenských spisovateľov a
umelcov, ktorí priblížia literárnu
tvorbu autorov prostredníctvom
umeleckého prednesu
Vzdelaní knihovníci - spokojní
používatelia 2 – teoretickopraktické tréningy pre
knihovníkov verejných knižníc

108,-

0

3 467,-

183,-

0

2 040,-

Novým webom bližšie
k používateľom – vytvorenie
nového webového sídla knižnice

110,-

0

Fond na podporu
umenia 2018–
podprogram 5.1.2
Podujatia
a vzdelávacie aktivity

4 712,-

248,-

0

Fond na podporu
umenia 2018 –
podprogram 5.1.2
Podujatia
a vzdelávacie aktivity

1 500,-

0

0

Mesto Zvolen

2 000,-

0

0

Mesto Zvolen

52 711,-

2 189,-

0

Dotácia na celoštátnu literárnu
súťaž „LITERÁRNY ZVOLEN
2017“
Žiadosť o poskytnutie dotácie na
nákup KF – nákup kníh – aktuálne
dokumenty pre čitateľov

SPOLU: 12 projektov

2 042,-

Fond na podporu
umenia 2018 –
podprogram 5.1.2
Podujatia
a vzdelávacie aktivity
Fond na podporu
umenia 2018 –
podprogram 5.1.2
Podujatia
a vzdelávacie aktivity

X

b) úspešné projekty získané v roku 2016 – presun čerpania do roku 2017

NÁZOV PROJEKTU

Renovácia oddelenia pre
deti a mládež

POŽADOVANÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE/
GRANTU V
EUR
12 065,-

SCHVÁLENÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE/
GRANTU V
EUR

8 000,-

ČERPA-NIE
V ROKU
2016

0

PRESUN
ČERPANIA DO
ROKU
2017

8 000,-

SPOLUFINANCOV
ANIE KI

624,55

SPOLUFI
NANCOVANIE
BBSK

0

905,78
Vzdelaní knihovníci –
spokojní používatelia

2 516,-

2 000,-

853,72

(vrátené
FPU
240,50)

71,10

0

1 488,61
Deti, hurá do čítania 2

SPOLU:
3 projekty

3 192,-

2 000,-

1 290,87

(vrátené
FPU
20,52
10EUR)
394,39

88,70

0

17 773,-

12 000,-

2 144,59

+ 261,02
vrátené
FPU

784,35

0
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POSKYTOVATEĽ
DOTÁCIE/
GRANTU

Fond na podporu
umenia 2016 –
podprogram 6.1 .1
Knižničná činnosť
Fond na podporu
umenia 2016 –
podprogram 6.1.2
Podujatia a
vzdelávacie aktivity
Fond na podporu
umenia 2016 –
podprogram 6.1.2
Podujatia a
vzdelávacie aktivity

X
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c) úspešné projekty získané v roku 2017 (DS MK SR vrátane KP, FPU a iné...)

NÁZOV PROJEKTU

Projekt celoslovenskej
novinárskej súťaže
stredoškolákov
a vysokoškolákov
„ŠTÚROVO PERO
2017“
Projekt celoslovenskej
novinárskej súťaže
stredoškolákov
a vysokoškolákov
„ŠTÚROVO PERO
2017“
Projekt celoslovenskej
novinárskej súťaže
stredoškolákov
a vysokoškolákov
„ŠTÚROVO PERO
2017“

Renovácia oddelení
krásnej literatúry a
elektronických zdrojov

Základy biblioterapie pre
knihovníkov – kurz pre
knihovníkov verejných
knižníc SR

POŽADOVANÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE/
GRANTU V
EUR

SCHVÁLENÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE/
GRANTU V
EUR

ČERPA-NIE
V ROKU
2017

1 200,-

1 200,-

1 200,-

0

0

0

Literárny fond

5 000,-

5 000,-

5 000,-

0

0

0

Nadácia Slovenskej
sporiteľne

1 500,-

1 090,-

1 090,-

0

0

0

Okresný úrad Banská
Bystrica (MV SR)

14 250,-

10 000,-

7 191,60

PRESUN
ČERPA- SPOLUFINIA DO NANCOVA
ROKU
NIE KI
2018

2 808,40

0

SPOLUFI
NANCOVANIE
BBSK

0

1 497,60
1 500,-

1 500,-

(vrátené FPU
2,40 EUR)

0

80,81

0

Deti, hurá do čítania 3 autorské čítania a besedy
s tvorcami detských kníh
a literárno-ilustračné
tvorivé dielne

3 372,-

2 000,-

1 859,14

140,86

111,39

0

Novými knihami
k čitateľskej gramotnosti

15 000,-

10 000,-

6 394,87

3 605,13

532,43

0

Čítanie bez bariér – séria
autorských čítaní
a besied so zrakovo
znevýhodnenými
spisovateľmi
a spisovateľmi bez
zrakového postihnutia

2 850,-

2 700,-

2 700,-

0

151,-

0
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POSKYTOVATEĽ
DOTÁCIE/
GRANTU

Fond na podporu
umenia 2017 –
podprogram 5.1.1
Odborná činnosť
knižníc a knižničná
infraštruktúra
Fond na podporu
umenia 2017 –
podprogram 5.1.2
Podujatia
a vzdelávacie aktivity
Fond na podporu
umenia 2017 –
podprogram 5.1.2
Podujatia a
vzdelávacie aktivity
Fond na podporu
umenia 2017 –
podprogram 5.1.3
Akvizícia knižníc

Dotačný systém MK
SR 2017 –
podprogram 2.1 Živá
kultúra
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0

455,-

455,-

0

0

0

Dotačný systém MK
SR 2017 –
podprogram 3.2
Kultúrne poukazy

Nákup kníh

2 000,-

2 500,-

2 500,-

0

0

0

Mesto Zvolen

literárnu súťaž
„LITERÁRNY
ZVOLEN 2017“

1 500,-

1 492,27

1 492,27

0

0

0

Mesto Zvolen

48 172,-

37 937,27

875,63

0

Kultúrne poukazy

SPOLU:
11 projektov

31 380,48
6 554,39
+ 2,40 EUR
vrátené FPU

X

XII. SPOLUPRÁCA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU, INÝMI
SUBJEKTMI A ORGANIZÁCIAMI
Krajská knižnica v rámci metodických činností spolupracovala s miestnou samosprávou okresov Detva,
Krupina a Zvolen. Pri organizovaní a realizácii kolektívnych i odborných podujatí spolupracovala so
zriaďovateľom (BBSK), s Mestom Zvolen, mnohými inštitúciami, spolkami, stavovskými organizáciami,
školami, príbuznými organizáciami a pod.
Spolupráca v rámci vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí:
AQUA TRADE Slovakia s.r.o.
Banskobystrický samosprávny kraj
BONA FIDE, o.z. Praha
CBS spol, s. r. o.
Celé Slovensko číta deťom, o.z.
Centrum dobrovoľníctva, o.z.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen
Český spolok vo Zvolene
Domino – centrum voľného času vo Zvolene
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb vo Zvolene
Fond na podporu umenia
Heuréka – Súkromné centrum voľného času Zvolen a Súkromná základná umelecká škola
Internetové kníhkupectvo Martinus.sk
Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov
Klub opery pri Štátnej opere v Banskej Bystrici
Klub zdravia vo Zvolene
Kluby dôchodcov vo Zvolene
Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja
Lesy SR – Lesnícke a drevárske múzeum
Linky detskej istoty pri SV pre UNICEF
Literárne informačné centrum v Bratislave
Literárny fond v Bratislave
Mesto Zvolen
Miestny odbor Matice Slovenskej vo Zvolene
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Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Nadácia Čisté slovo
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Národné lesnícke centrum vo Zvolene
Národné osvetové centrum v Bratislave
Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene
Paneurópska vysoká škola Bratislava
Personálny úrad Ozbrojených síl SR
Pink Harmony, komplex škôl športu a umenia, Zvolen
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
Quo vadis, Súkromná základná umelecká škola vo Zvolene
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene
SAV – Archeologický ústav v Nitre
Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči
Slovenská národná knižnica v Martine
Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.
Štátny pedagogický ústav, Bratislava
TASR
Televízia Markíza
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Združenie historických miest a obcí Slovenska
ZUŠ J. Rosinského v Nitre
ZUŠ Nádvorná vo Zvolene
Zvolik – zvolenský literárny klub
MŠ, ZŠ, SOŠ, gymnáziá vo Zvolene a okolí
Sponzori podujatí:
Franko Pizza, Zvolen
Globus s.r.o., veľkoobchod potravín, Zvolen
McDonald´s vo Zvolene
Mesto Zvolen
Panta Rhei, Zvolen
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XIII. HOSPODÁRENIE
Listom BBSK č. 6404/2017/ODDF zo dňa 28. 2. 2017 bol stanovený rozpis rozpočtu na bežné výdavky v
sume 377 707,- EUR, z toho na platy 245 259,- EUR, poistné 87 488,- EUR, tovary a služby 43 600,EUR a bežné transfery (odchodné) 1 360,- EUR.
V schválenom rozpočte v tovaroch a službách boli účelovo určené finančné prostriedky na energie v sume
23 100,- EUR, na nákup knižničných jednotiek v sume 5 500,- EUR a na aktualizáciu knižničného
systému Clavius 1 000,- EUR. Tieto boli aj vyčerpané.
V priebehu roka rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 31. 10. 2017 bol navýšený knižnici rozpočet na bežné
výdavky o sumu 7 180,- EUR, z toho určené na odmeny a odvody v zmysle Memoranda k vyššej KZ - 2%
vo výške 2180 ,- EUR, na dofinancovanie bežných výdavkov (revízie, stravovanie) 2 500,- EUR a energie
2 500,- EUR. Rozpočtovými opatreniami č. 3 a 4 boli upravené len presuny medzi kategóriami.
Knižnici boli stanovené záväzné merateľné ukazovatele a limity: limit dosiahnutia vlastných príjmov 27 739,- EUR (7,5 %), počet získaných knižničných jednotiek – 2 100, počet výpožičiek - 300 000, počet
registrovaných čitateľov - 10 000 a počet registrovaných návštevníkov knižnice – 85 000. Tieto
ukazovatele boli splnené.
Rozpisom rozpočtu - listom č. 06673/2017/ODDISM zo dňa 14. 03. 2017 bol knižnici pridelený
kapitálový transfer na rekonštrukciu objektu - výmena okien v sume 70 000,- EUR. Výmena okien nebola
splnená nakoľko zo strany vedenia Úradu BBSK sa rozhodlo, že zákazka nebude realizovaná.
V priebehu roka na 39. riadnom zastupiteľstve dňa 24. 04. 2017 poslanci BBSK rozhodli o navýšení
rozpočtu na kapitálové výdavky o sumu 6 000,- EUR na rekonštrukciu schodiska a chodieb. Uvedená
aktivita bola zrealizovaná.
K 31. 12. 2017 bola dotácia od zriaďovateľa v sume 384 887,- EUR vyčerpaná v bežných výdavkoch na
100 % a kapitálových 5 925,60 EUR z celkových 76 000,- EUR ( 8% ).
V roku 2017 knižnica zrealizovala:
 celoslovenskú novinársku súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov „Štúrovo pero 2017“ s finančným
zabezpečením vyhlasovateľov a spoluorganizátorov,
 celoslovenskú súťaž „Literárny Zvolen 2017“ s finančným zabezpečením vyhlasovateľov a
spoluorganizátorov (Mesto Zvolen),
 „Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti“ s finančným zabezpečením Českého spolku
vo Zvolene,
 podujatie pre deti Noc s Andersenom s materiálnou podporou firiem Franko Pizza, McDonald´s
Zvolen,
 čitateľský maratón „Čítajme si“ s materiálnou podporou firmy Globus s.r.o.,
 regionálnu súťaž pre deti „Prečo mám rád slovenčinu...“ s materiálnou podporou Mesta Zvolen a
Centra voľného času Domino,
 vyhodnotenie najlepších detských čitateľov „Kráľ detských čitateľov“ s materiálnou podporou
kníhkupectva Panta Rhei,
 nákup kníh v rámci dotácie od Mesta Zvolen v sume 2 500,- EUR,
 v kampani „Jednu knihu ročne - Kúpiť - prečítať – darovať“ a ďalším darovaním kníh získala knihy
v celkovej hodnote 7 854,- EUR,
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 nákup kníh v sume 10 000,- EUR v rámci schváleného projektu s finančnou podporou FPU (z toho v
roku 2017 vyčerpané v sume 6 436 EUR, pokračuje v roku 2018),
 podujatie pre základné školy „Deti, hurá do čítania 2“ ( projekt z roku 2016 - ukončený v roku 2017)
a „Deti, hurá do čítania 3“ (projekt z roku 2017, pokračuje v roku 2018) s finančnou podporou FPU,
 vzdelávanie knihovníkov v projekte „Vzdelaní knihovníci – spokojní používatelia“ s finančnou
podporou FPU (projekt z roku 2016 - ukončený v roku 2017),
 projekt Základy biblioterapie pre knihovníkov podporený z FPU,
 projekt Renovácia oddelenia pre deti a mládež (schválený projekt z r. 2016) realizovaný v r. 2017 a
projekt Renovácia oddelenia krásnej literatúry a elektronických zdrojov z r. 2017 (pokračuje
v r. 2018) podporené z FPU,
 projekt Čítanie bez bariér podporený MK SR,
 mnoho ďalších kultúrno-vzdelávacích aktivít, besied so spisovateľmi a iné,
 po technickej stránke zrealizovala ďalšiu etapu rekonštrukcie schodiska – schodisko a chodba k 2.
poschodiu.
V roku 2017 sa knižnici nepodarilo zrealizovať:
 rekonštrukciu objektu - výmenu okien z dotácie BBSK v sume 70 000,- EUR, ktoré nerealizovalo
ODDVO ÚBBSK,
 výmenu osvetlenia v priestoroch knižnice – túto realizuje priebežne prostredníctvom projektov z FPU
a vlastných zdrojov.
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra už v roku 2006 plánovala do Koncepcie rozvoja kultúrnych inštitúcií v
pôsobnosti BBSK s realizáciou v roku 2008 investičnú akciu – výmena okien a obnova fasády. Dôvodom
plánovanej investície boli vzrastajúce náklady na elektrickú energiu, nakoľko je celý objekt vykurovaný
elektrikou, a ďalším, nemenej dôležitým, je netesnenie a zatekanie do budovy zo starých drevených okien.
Výmenou okien a dverí sa mohla zmierniť škodová udalosť z 28. júna 2017, keď sa po silnej víchrici a
búrke dažďová voda dostala cez staré okná a dvere do objektu a poškodila maľovku, obklad na stenách,
knihy, nábytok a koberec. Ďalej sa počas búrky zlomil strom a cez strechu zatieklo do chodby na 2.
poschodí. Po odstránení škoda predstavovala sumu 1 976,76 EUR, z ktorej poistné plnenie zo strany
poisťovne bolo 1 217,98 EUR.

1. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Knižnica vďaka podporeným a financovaným projektom z Fondu na podporu umenia, Ministerstva
kultúry SR, sponzorom a spoluorganizátorom podujatí, ako aj efektívnemu využitiu finančných
prostriedkov dosiahla kladný výsledok hospodárenia vo výške 3 782,26 EUR.
Vyhodnotenie činnosti za rok 2017 vychádza z výsledkov účtovania hlavnej knihy, výkazu ziskov a strát,
nie ekonomickej klasifikácie.
Knižnica celkom na zabezpečenie činnosti použila bežné výdavky vo výške 469 327,32 EUR, z toho z
daňových príjmov 384 887,- EUR, zo ŠR 3 155,- EUR, z FPU 27 337,60 EUR, dotácia Mesta Zvolen 2
500,- EUR, na kultúrne akcie na základe objednávok od inštitúcií 3 090,82 EUR, z grantov a príspevkov
účelovo určených vo financiách 10 290,- EUR, materiálovo 7 853,76 EUR (knihy) a z vlastných príjmov
30 213,14 EUR.
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BEŽNÉ VÝDAVKY
Čerpanie nákladov v EUR
Spotrebné nákupy (účet 50)
Služby (účet 51)
Osobné náklady (účet 52)
Ostatné náklady (účty 53, 54, 56, 59)
Odpisy, tvorba rezervy (účet 55)
Náklady spolu

Upravený
rozpočet na
rok 2017
77 127
34 099
347 256
2 854
11 773
473 109

Čerpanie
k 31.12.

Upravený
rozpočet na
rok 2017
54 049
23 078
77 127

Čerpanie
k 31. 12.

77 127
30 317
347 256
2 854
11 773
469 327

%
plnenia
100
89
100
100
100
99

a) Spotrebné nákupy:
Ukazovateľ v EUR
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Spotrebné nákupy spolu

54 049
23 078
77 127

%
plnenia
100
100
100

Spotreba materiálu činila celkom 77 127,- EUR (v r. 2016 - 41 264,- EUR). Nárast spôsobili projekty z
FPU, MK SR – nábytok do oddelenia pre deti a mládež, oddelení krásnej literatúry a elektronických
zdrojov, materiál pre deti v rámci projektov Deti, hurá do čítania 2 a 3, nákup stolovej elektronickej čítacej
lupy a iné.
Celková hodnota knižničného fondu činila 25 978,- EUR. Z toho bol nákup knižničného fondu –
hlavná činnosť – 18 083,- EUR (v r. 2016 -20 817,- EUR) + 41,- EUR (zaevidovaná v 12/2017, uhradená
1/2018 spolu so zostatkom do 10 000,- EUR do roku 2018)a reálna hodnota darov a grantov 7 854,- EUR
(darcovia kníh). Z celkového nákupu knižničného fondu sa použilo z bežného transferu BBSK 5 506,EUR (účelovo určených 5 500,- EUR), z FPU 6 395,- EUR, z dotácie Mesta Zvolen 2 500,- EUR, z
vlastných príjmov 3 682,- EUR.
V ostatnej spotrebe materiálu z prostriedkov zriaďovateľa a vlastných tržieb knižnica zabezpečila nákup
spotrebného materiálu 817,- EUR (laminovacie fólie, pásky na označovanie kníh, kvetináče, kalkulačky a
iné), údržbárskeho materiálu 925,- EUR (farba na dvere, materiál na maľovanie, linoleum, prahy pod
dvere a iné), kancelárskych potrieb 473,- EUR, drobného materiálu výpočtovej techniky 1 061,- EUR,
materiálu na auto a PHM 393,- EUR (v r. 2016 – 457,- EUR), čistiace a hygienické potreby 411,- EUR,
materiálu operatívnej evidencie 73,- EUR (spolufinancovanie stolovej čítacej lupy) a iné.
Z prostriedkov FPU okrem nákupu kníh zabezpečila nákup nábytku z dvoch projektov v celkovej sume 14
926,- EUR, svietidiel 236,- EUR a ostatný drobný materiál k projektom v sume 603,- EUR, z MK SR
stolovú čítaciu lupu v sume 1 511,- a iný materiál 501,- EUR, z grantov a príspevkov ako napr. na
Štúrovo pero – 5 072 EUR.
Náklady na spotrebu energií činili 23 078,- (v r. 2016 – 21 100,- EUR), z toho na spotrebu elektrickej
energie 22 681,- EUR (v r. 2016 – 20 504,- EUR) a vody 398,- EUR ( v r. 2016 – 596,- EUR).
Náklady na spotrebu energií činili 21 100,- (v r. 2016 - 20 299,- EUR), z toho na spotrebu elektrickej
energie 20 504,- EUR (v r. 2015 – 19 518,- EUR) a vody 596, - EUR.
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b) Služby:
Upravený
rozpočet na
rok 2017
2 926
795
80
30 298
34 099

Ukazovateľ v EUR
Oprava a údržba
Cestovné
Reprezentačné
Ostatné služby
Služby spolu

Čerpanie
k 31. 12.

%
plnenia

2 028
795
26
27 468
30 317

69
100
32
91
89

Oprava a údržba predstavovali sumu 2 028,- EUR ( v r. 2016 – 991,- EUR). Uvedená suma je vyššia
oproti minulému roku z dôvodu poistnej udalosti (víchrica a zatečenie do budovy). Oprava strechy
predstavovala sumu 1 146,- EUR, ďalej zabezpečila servis motorového vozidla 252,- EUR, dopravného
výťahu, tlačiarne, kopírovacieho stroja, plošiny pre imobilných občanov v celkovej sume 630,- EUR.
Cestovné v roku 2017 činilo 795,- EUR. Tuzemské cestovné predstavovalo sumu 647,- EUR a
zahraničnej cesty sa zúčastnila 1 zamestnankyňa v Českej republike na Kolokviu českých a slovenských
bibliografov, kde náklady predstavovali 148,- EUR.
Reprezentačné náklady predstavovali len 26,- EUR.
Ostatné služby činili 27 468,- EUR. Poštovné činilo 1 484,- EUR; telekomunikačné 1 064,- EUR,
internetové služby 1 615,- EUR; aktualizácia KIS Clavius 2 507,- EUR (účelová dotácia BBSK v sume
1 000,- EUR - nakoľko prevádzkuje okrem KIS Clavius a katalógu Carmen aj súborný katalóg
regionálnych knižníc, ma vyšší poplatok za aktualizáciu oproti ostatným knižniciam), výrub
poškodených stromov po víchrici 132,- EUR, servisná činnosť 2 910,- EUR, povinné revízie 818,- EUR
(trafostanica, signalizácia objektu, tlakové nádoby, hydranty a hasiace prístroje), služby technika a opravy
spojené
s BOZP, PO 520,- EUR, ochrana objektu 174,- EUR a iné. Služby realizované na aktivity knižnice z iných
zdrojov financovania predstavovali: napr. z FPU (školenie pre knihovníkov 906,- EUR, zmluvy so
spisovateľmi, ilustrátormi a lektorkou 2 990,- EUR, propagácia 929,- EUR, ubytovanie 208,- EUR a iné
služby súvisiace s projektmi); z MK SR 1 135 EUR na zmluvy pre spisovateľov, z grantov a príspevkov
na celoslovenskú novinársku súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2 843 EUR a iné.
c) Osobné náklady
Mzdové výdavky a odvody:
Upravený Čerpanie
rozpočet - BBSK
na rok
2017
Platy
241 672 241 672
Dohody mimo pracovného pomeru
386
208
Zákonné poistenie - odvody
84 622
84 622
Ost. sociálne poistenie –DDS
4 201
4 201
330 881 330 703
Spolu
Ukazovateľ v EUR
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Čerpanie
-vlastné
zdroje
0
178
0
0
178

Čerpanie
k 31. 12.
Spolu
241 672
386
84 622
4 201
330 881

%
plnenia

100
100
100
100
100
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K 31. 12. 2017 pracovalo v knižnici 30 fyzických osôb, prepočítane 28,05.
V roku 2017 sa zvýšili platy o valorizáciu 4% a v zmysle Memoranda k vyššej Kolektívnej zmluvy o
odmeny 2 % (obdobie od 9-12/2017). Aj tak priemerný mesačný plat dosiahol sumu 717 EUR, ktorá
je nižšia ako mesačná mzda v hospodárstve SR z roku 2009 (744,50 EUR).
V priebehu roka boli prijatí dvaja noví zamestnanci a odišli dvaja zamestnanci (jeden na zastupovanie
počas dlhodobej PN, 1 zamestnankyňa odchod do dôchodku).
Dohody mimo pracovného pomeru v sume 178,- EUR boli financované od organizátorov súťaží
Štúrovo pero a Literárny Zvolen a zamestnanec pre výpočtovú techniku na rok 2017 v sume 208,EUR zo zdroja zriaďovateľa.
Ostatné osobné náklady predstavovali sumu 16 375,- EUR, z toho náklady zamestnávateľa na
stravné 10 755,- EUR, tvorba sociálneho fondu 2 221,- (v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa za rok 2016 – 1,05%); náklady pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov 1 799,EUR (v roku 2016 -1 203,- EUR), odchodné pre jednu zamestnankyňu 1 360,- EUR a náklady na
pracovnú zdravotnú službu 240,- EUR .
d) Ostatné náklady predstavovali 2 854,- EUR (v r. 2016 -2 376,- EUR), z toho napr. daň z nehnuteľnosti
754,- EUR, odvoz komunálneho odpadu 746,- EUR; koncesionárske poplatky 223,- EUR; administratívne
poplatky za podávanie projektov do FPU 80,- EUR; diaľničná známka 50,- EUR; bankové poplatky 29,EUR; poistné 161,- EUR; daň z príjmu 11,- EUR a iné.
Navýšenie tvorili náklady na projekty do FPU a MK SR - cestovné pre účinkujúcich 342,- EUR.
e) Odpisy hmotného a nehmotného majetku činili sumu 11 773,- EUR, z toho odpisy BBSK 8 830,EUR, ŠR 2 821,- EUR a z vlastných zdrojov 122,- EUR.

VÝNOSY
Celkové výnosy knižnice činili 473 109,58 EUR (viac ako v r. 2016 - 435 969,- EUR. Z toho :
 dotácie od zriaďovateľa 384 887,- EUR (81 %)
 dotácie zo ŠR 3 155,- EUR z,toho 455 EUR za kultúrne poukazy (1 %)
 dotácia z Mesta Zvolen 2 500,- EUR (1 %)
 granty a príspevky z FPU (čerpanie projektov z r. 2016 a 2017) 27 337,- EUR (6 %)
 výnosy z činnosti knižnice 25 436,- EUR (5 %)
 výnosy od iných subjektov, dary a príspevky 18 144,- EUR (4 %)
 ostatné výnosy 11 650,- EUR (2 %)
Z toho výnosy predstavovali napr.:
 príjmy z knižničnej činnosti 17 891,- EUR, z toho registračné poplatky 11 610,- EUR (suma
členského zostala nezmenená už viacej rokov) upomienky 3 509,- EUR (v r. 2016- 5 695,- EUR –
posielané od r. 2016 predupomienky), kopírovanie 184,- EUR, rezervácie 779,- EUR, poplatok za
odloženie dokumentu 337,- EUR, vypracovanie rešerší 227,-, jednodňový čitateľ 69,- EUR, služby
MVS a MMVS 254,- EUR a iné;
 za poskytnutie služieb - akcie na objednávky 3 091,- EUR (zvýšenie oproti minulému roku
z dôvodu rozšírenia spolupráce na podujatiach realizovaných s Mestom Zvolen);
 príjmy z prevádzkovej činnosti 4 454,- EUR a to z prenájmu, za súkromné telefonické hovory,
zber druhotných surovín, ubytovanie a strava na vlastné náklady pri Štúrovom pere, vratka zo
zdravotných poisťovní za rok 2016, poistné plnenie za škodovú udalosť a iné;
 sponzorské 18 144,- EUR, z toho na Štúrovo pero 10 290,- EUR a darované knihy v sume 7 854,EUR;
 ostatné výnosy 11 650,- EUR za odpisy z kapitálových transferov zo ŠR a VÚC.
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2. FINANČNÉ FONDY
Rezervný fond
K 1. 1. 2017 mala knižnica na rezervnom fonde 21 882,- EUR. V priebehu roka znížila uvedený fond o
záporný VH za rok 2016 v sume 8 256,- EUR. K 31. 12. 2017 činí rezervný fond 13 626,- EUR.

3. POHĽADÁVKY
Krajská knižnica k 31. 12. 2017 neeviduje žiadne dlhodobé pohľadávky. Eviduje krátkodobé pohľadávky
– náklady budúcich období (predplatné a poštovné za časopisy na rok 2017) v sume 3 625,- EUR.

4. ZÁVÄZKY
Krajská knižnica tvorí dlhodobý záväzok – Sociálny fond k 31. 12. 2017 v sume 547,- EUR a krátkodobý
záväzok – dodávateľské faktúry za 12/2016 platené v 1/2018 v sume 2 593,- EUR a ostatné záväzky
v sume 18,- EUR (daňové a odvod do LITA).
Z podporených projektov z FPU v roku 2017 zostali knižnici na realizáciu v budúcom roku 2018 finančné
prostriedky v sume 6 554,- EUR.
Krajská knižnica neeviduje záväzky po lehote splatnosti.

Kapitálové výdavky
Kapitálový transfer zo strany zriaďovateľa na rok 2017 bol knižnici pridelený rozpočtovým opatrením zo
dňa 14. 03. 2017 v sume 70 000,- EUR na rekonštrukciu objektu - výmena okien. Mailom zo dňa 4. 4.
2017 nám bolo oznámené, že vedenie Úradu BBSK rozhodlo o nerealizovaní zákazky.
V júni 2017 bola knižnica informovaná o rozhodnutí poslancov BBSK prideliť kapitálové prostriedky na
rekonštrukciu schodiska v sume 6 000,- EUR. Túto aktivitu zrealizovala v celkovej sume 5 926,- EUR.
Vlastné prostriedky na uvedenú aktivitu, ktoré mala naplánované nevyužila (časové hľadisko), ale použije
ich na pokračovanie rekonštrukcie schodiska a chodieb.
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Prehľad o pridelených a použitých finančných prostriedkoch
v DS MK SR 2017
Názov projektu

Výška zo ŠR
v EUR

Kultúrne poukazy
Čítanie bez bariér

Pridelená výška
kofinancovania
v EUR

455
2 700
3 155

Vyčerpaná výška
z MK SR v roku 2017

0
150
151

455
2 700
3 155

Prehľad o pridelených a použitých finančných prostriedkoch
z FPU na rok 2016 (dokončenie) a na rok 2017
Názov projektu z roku 2016
Vzdelaní knihovníci-spokojní používatelia
Renovácia oddelenia pre deti a mládež
Deti, hurá do čítania2

Názov projektu
rok 2017
Deti, hurá do čítania3
Základy biblioterapie
Renovácia OKL a
OEZ
Novými knihami
k čit.gramotnosti

Zostatok z FPU
Vyčerpaná výška
do r. 2017
z FPU v roku 2017
1 146,28
905,78
(240,50 vrátené FPU)
8 000
8 000
1 509,13
1 488,61
(20,52 vrátené FPU)
10 655,41
10 394,39
-261,02
=
10394,39

Poukázaná výška z
FPU v EUR

Pridelená
výška
kofinancovani
a v EUR
108,90
2 000
79
1 500
(vrátené FPU 2,40)
526,50
10 000

Vyčerpaná
výška z FPU
v roku 2017

10 000
23 500
=23497,60

-2,40

1 859,14
1 497,60

140,86
0

7 191,60

2 808,40

526,50

6 394,87

3 605,13

1 240,90

16 943,21

6 554,39

Vo Zvolene 8. februára 2018
Spracovali: Mgr. L. Malovcová (odborná časť)
A. Lontošová (ekonomická časť)
Ing. Milota Torňošová
riaditeľka
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Zostatok
z FPU
do r. 2018

