
VYHODNOTENIE ČINNOSTI 
KRAJSKEJ KNIŽNICE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 

za rok 2013 
  

 
 

Úlohy v roku 2013 boli plnené v zmysle „Plánu činnosti Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra na rok 
2013“ (ďalej len „knižnica“) a „Akčného plánu na realizáciu Koncepcie rozvoja kultúry 
a kultúrneho dedičstva Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2013“. Plán 
zohľadňoval aj ciele určené zriaďovateľom v „Koncepcii rozvoja kultúry a kultúrneho 
dedičstva BBSK na roky 2010 - 2015“. Zároveň rešpektoval prijaté uznesenia vlády SR, štátne 
koncepcie a iné dôležité 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 a Spolok slovenských knihovníkov) a interných potrieb.  
 

I. HLAVNÉ ÚLOHY 
1. Ciele 
 

Zabezpečenie dostatočného počtu žiadanej literatúry v zmysle potrieb používateľského zázemia 
a neobmedzeného prístupu k informačným zdrojom knižnice aj on-line (24 hodín denne). 
Poskytovanie kvalifikovaných knižnično-informačných služieb a realizovanie kolektívnych 
podujatí s cieľom propagácie knižnice ako aj získania ďalších používateľov a návštevníkov 
knižnice.  
 
K prioritným úlohám v roku 2013 patrili: 
 
 splnenie zriaďovateľom určených merateľných ukazovateľov činnosti  

(Program 010 Kultúra, podprogram 01002 Knižnice): 
 

 
Ukazovateľ 

 

 
Plán 2013 

 
Skutočnosť  

2013 

 
Plnenie v% 

 
Počet získaných knižničných jednotiek  

 
3 000 2 350 78,33 

 
Počet výpožičiek 

 
345 000 

 
404 038 

 
117,11 

 
Počet registrovaných používateľov knižnice 

 
12 150 

 
13 461 

 
110,79 

 
Počet registrovaných návštevníkov knižnice 

 
100 000 

 
123 598 

 
123,60 

 
 analýza výsledkov činnosti regionálnych knižníc Banskobystrického samosprávneho 

kraja za rok 2012 (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; 
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 získavanie mimorozpočtových finančných zdrojov z predkladaných projektov a žiadostí 
o dotácie na kultúrne aktivity (skutočnosť  bola 30 266,- EUR);  

 realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí: 
 

 CELOSLOVENSKÉ: 
 26. – 27. apríla 2013 v rámci XXVII. ročníka Štúrovho Zvolena sa konalo 

vyhodnotenie 18. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov 
a vysokoškolákov  "ŠTÚROVO PERO 2012" pod záštitou predsedu BBSK, za účasti 
významných osobností žurnalistickej, spoločenskej a riadiacej sféry (200 
účastníkov); 

 18. - 19. októbra 2013 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoštátnej súťaže autorov 
v literárnej tvorbe „LITERÁRNY ZVOLEN 2013“ (30 účastníkov); 
 

                       
                  Štúrovo pero 2012                               Literárny Zvolen 2013    

 

 TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC (18. – 24. marca 2013): 

 Podujatia určené širokej verejnosti s cieľom priblížiť činnosť knižnice. 
K najatraktívnejším podujatiam patrila opäť  „KORUNOVÁCIA KRÁĽA DETSKÝCH 
ČITATEĽOV“ -  kráľovskú korunu získal Juraj Oravčok zo ZŠ na Nám. Mládeže vo 
Zvolene, titul "prvá dáma" získala Evka Fominová zo ZŠ na Jilemnického ulici 1 vo 
Zvolene a ocenenie "prvý rytier" získal Marcel Palaj zo ZŠ na ul. Hrnčiarskej vo 
Zvolene. Tohtoročný kráľ detských čitateľov sa zúčastnil regionálneho podujatia 
Cyrilometodiáda.  Knižnica ďalej pripravila besedu s regionálnym  autorom Petrom 
Urbanom a prezentáciu Vydavateľstva MS pre 40 návštevníkov; slávnostnú 
prezentáciu knihy Proglas a  besedu s jej prekladateľmi pre 60 návštevníkov; v 
spolupráci s klubom Pathfinder bola zorganizovaná celodenná dielňa pre rodičov a 
deti pod názvom Servítkujeme celý deň, ktorej sa zúčastnilo 45 návštevníkov; kvíz 
pre stredoškolákov Drogy, to teda nie! sa stal už tradičným podujatím v tomto týždni 
a zúčastnilo sa ho 45 návštevníkov. V spolupráci so spoločnosťou Aqua trade 
Slovakia a.s. sa knižnica prezentovala  kvízmi a výstavami kníh o vode na podujatí 
Deň vody na Nám. SNP vo Zvolene pre niekoľko stoviek účastníkov. Celkovo sa 
uskutočnilo 20 podujatí, ktorých sa zúčastnilo okolo 580 návštevníkov; 

 15.  marca 2013 sa uskutočnil DEŇ KNIHOVNÍKOV BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA 
pod záštitou predsedu BBSK. Organizovali ho Krajská pobočka Spolku slovenských 
knihovníkov, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra. 
Predseda  Banskobystrického samosprávneho kraja na slávnostnom stretnutí 
pamätnými listami a finančnými darmi ocenil 11 knihovníkov, medzi ocenenými bola 
1 knihovníčka z krajskej knižnice. 
 

 CYRILOMETODIÁDA (17. júna 2013): 

 Krajský festival záujmových a prezentačných aktivít s korunováciou Kráľa pisateľov 
a Kráľa čitateľov Banskobystrického kraja – Cyrilometodiáda, venovaný 1150. 
výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnil na nádvorí Zvolenského zámku. 
Nad festivalom prevzal záštitu predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
Ing. Vladimír Maňka. Realizovaný bol s finančnou podporou Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. Zúčastnilo sa ho viac ako 500 návštevníkov.  
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                  Noc s Andersenom 2013                              Deň knihovníkov  
                                                                                                     Banskobystrického kraja 2013 
 

 TÝŽDEŇ ČESKO-SLOVENSKEJ VZÁJOMNOSTI (7. – 11. októbra 2013): 

 
 V rámci Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti knižnica uskutočnila v spolupráci 

s Českým spolkom vo Zvolene výstavky českej literatúry pre deti, videopremietanie 
českých rozprávok, besedy a súťaže o českom jazyku a literatúre spomienkovú 
prednášku „České osobnosti vo Zvolene“, v priestoroch študovne a čitárne bola 
sprístupnená výstava „Svetové výstavy – mosty do budúcnosti“ (spolu 9 podujatí). 
Spoluorganizátorom výstavy bola Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Podujatí sa 
zúčastnilo 340 návštevníkov. 

 

                    
                   Besedy o českom jazyku a literatúre         Prednáška „České osobnosti vo Zvolene“ 

 
 

2. Riadenie organizácie a organizácia práce 
 

a) porady vedenia knižnice (počet 6), operatívne porady (počet 4) a celoknižničné porady 
(počet 2) 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; 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 2013 bolo podaných  
6  žiadostí do Dotačného systému MK SR 2013, 3 žiadosti do Dotačného systému MK SR 2014, 
3 žiadosti o dotáciu na Mesto Zvolen; sponzorsky bolo podporené podujatie Noc s Andersenom 
firmami Tesco Extra Zvolen a McDonald’s  Zvolen. 
b) organizačná štruktúra nebola zmenená;  výpožičný čas bol 52 hodín týždenne; v súlade so 
zmenami v Zákonníku práce od 1. 1. 2013 bol vypracovaný Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku 
Krajskej knižnice Ľ. Štúra s účinnosťou od 2. mája 2013. 
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c) vplyvom prijatých legislatívnych opatrení, usmernení a príkazov zriaďovateľa boli 
vypracované  2 interné smernice a 1 dodatok k internej smernici - Interná smernica 
k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na 
uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb v Krajskej knižnici Ľudovíta 
Štúra v zmysle zákona č. 91/2012 Z. z. a Príkazu predsedu BBSK č. 003/2013/UVO s účinnosťou 
od 15. 3. 2013; Interná smernica k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na 
dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb  
v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra v zmysle zákona č. 91/2012 Z. z. a Príkazu predsedu BBSK  
č. 008/2013/UVO s účinnosťou od 20. 11. 2013; Dodatok č. 1 k  Internej smernici k povinnému 
zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr v súlade s Dodatkom č. 1 k Metodickému pokynu  
č. 003/2011 k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach 
Banskobystrického samosprávneho kraja s účinnosťou od 1. 3. 2013. 
 
 

3. Personálne zabezpečenie 
 
Stav zamestnancov ku 31. 12. 2013 spolu: 
 
 

Priemerný evidenčný počet 
(prepočítaný) 

Priemerná mzda v EUR Priemerná veková hranica 

28 661,- 50 rokov 
 

V roku 2013 zabezpečovalo 21 zamestnancov kvalifikované knihovnícke odborné činnosti 
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 roku 2013 boli 2 zamestnankyne  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 vysoká (nad 100%). Popri svojich pracovných povinnostiach sa zaoberali 
množstvom zákonov (aj v mimopracovnom čase) a flexibilne prijímali prijaté opatrenia 
a zmeny aplikovali do praxe. Aktívne naďalej využívali 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 výchovno-vzdelávacím 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, DD a DSS,  kluby dôchodcov a iné...); 
 
Knižnica uzatvorila 4 zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľníci vykonávali 
činnosti na oddeleniach ÚKIS, spolu odpracovali 230 hodín.  
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c) zamestnanci sa zúčastňovali krátkodobých školení a seminárov orientovaných  
na zvyšovanie odborných znalostí organizovaných stavovskými organizáciami, 
firmami a spoločnosťami. Celkovo v roku 2013 absolvovali 32 ponúknutých odborných 
aktivít;   

 
d) v  roku 2013  si ani jeden zamestnanec nezvyšoval odbornú kvalifikáciu. Od 1. 10. 2013 

vykonávala absolventskú prax 1 knihovníčka pod vedením krajskej metodičky. 
 

 

4. Technické zabezpečenie úloh 
 

a) stručné zhodnotenie stavebno-technického stavu budovy knižnice: 
Knižnica zabezpečila opravu žľabov z dôvodu zatekania do budovy, čistenie kanalizácie, 
maľovanie po rekonštrukcii elektroinštalácie, opravu elektriny. 
 
V roku 2013 knižnica zrealizovala 1. etapu rekonštrukcie elektroinštalácie (výpadky energie 
a poruchy vo funkčnosti zariadení a prepaľovanie starých hliníkových káblov už od roku 
2009). Na odstránenie havarijného stavu je nutná aj rekonštrukcia v 2. etape, ktorá je 
v ohrození z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
 

b) stručné zhodnotenie technického vybavenia organizácie: 
 Knižnica získala z Dotačného systému MK SR 2013 finančný príspevok (dotáciu)  

vo výške 3 800 EUR na nákup 7 ks výkonných PC zostáv a 3 800 EUR na výmenu 
zastaraného webového servera. PC zostavy boli inštalované na obslužné pracoviská 
knižnice, ktoré sú určené na realizáciu automatizovaných knižnično-informačných 

procesov, na skvalitnenie práce s digitálnymi zdrojmi informácií, rozšírenie prístupu k 

informáciám pri tvorbe rešerší a všetkých typoch knižnično-informačných služieb. 

Značkový server nahradil nevýkonný a zastaraný proxy server, ktorý funguje ako 

webserver a mailserver knižnice, okrem toho robí routing a proxy pre lokálnu sieť. 

Zakúpenie nového servera prinieslo zvýšenie rýchlosti, bezpečnosti a spoľahlivosti 

prístupu pri práci na internete pre používateľov a zamestnancov knižnice. 
 Knižnica mala aj v roku 2013 vo výpožičke zo SNK v Martine server a 8 klientov 

v rámci národného projektu MK SR "Informatizácia knižníc – Verejný internet v 

knižniciach SR". 
 

c) stručné zhodnotenie úloh na úseku bezpečnosti práce:  
 Verejná previerka BOZP a PO v  rámci zabezpečovania úloh BOZP a PO sa uskutočnila 

dňa 24. 10. 2013 -  zistené nedostatky  boli priebežne  odstránené. 

 
 

5. Vnútorná kontrola 
 
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s prijatými Internými zásadami kontrolnej činnosti 
a Internou smernicou o finančnej kontrole KKĽŠ so zameraním 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). 
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Interná kontrola bola zameraná na: 
 kontroly prijatých opatrení v rámci porád vedenia knižnice, 
 inventarizáciu pokladní a cenín na pracoviskách knižnice – pokladničné hotovosti 

súhlasili s predloženými dokladmi a pokladničné limity boli dodržané, 
 systematické kontroly prijatých racionalizačných opatrení v zmysle pokynov 

zriaďovateľa s cieľom efektívneho nakladania s rozpočtom na činnosť knižnice aj s 
viazaním finančných prostriedkov z daňových príjmov BBSK, 

 dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov -  v  roku 2013 boli 2 požiadavky na informácie, 

 dodržiavanie riadiacich aktov BBSK a KKĽŠ, 
 Príkaz č. 3/2013/ UVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania  zákaziek na 

dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie 
služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, 

 Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu č. 003/2011/ MP BBSK k povinnému zverejňovaniu 
zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach BBSK, 

 Príkaz č. 008/2013/ UVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania  zákaziek na 
dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie 
služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, 

 aplikáciu a dodržiavanie zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov. 

 verejná previerka BOZP a PO v  rámci zabezpečovania úloh BOZP a PO  
 
Externá kontrola bola zameraná na:  

- verejnú previerku BOZP a PO v  rámci zabezpečovania úloh BOZP a PO dňa 24. 10. 2013 – 
zistené nedostatky boli priebežne odstránené; 
- kontrolu odvodu poistného na sociálne poistenie v období od 1. 6. 2007 - 31. 10. 2013, 
ktorú na základe poverenia č. 18657-2/2013-ZV zo dňa 19. 11. 2013 vykonali zamestnanci  
Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen, nedostatky neboli zistené. 

 
V roku 2013 boli vydané 4 príkazy riaditeľky knižnice.  
 

Vyraďovacia  a likvidačná komisia v roku 2013 zasadala 3 krát  v zmysle internej smernice. 
 
 
 

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

Dňa 11. 2. 2013 sa uskutočnila  kontrola splnenia  prijatých opatrení  na nápravu nedostatkov 
zistených následnou finančnou kontrolou v zmysle Príkazu  riaditeľky č. 5/2012 zo dňa  
17. 9. 2012. 
 
Na základe Poverenia č. 35/36/12/2013, zo dňa 21. 6. 2013 vykonali zamestnanci Útvaru 
hlavného kontrolóra BBSK dňa 26. 6. 2013 následnú finančnú kontrolu zameranú na kontrolu 
splnenia opatrení, prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou  
č. 36/2012  a odstránenia príčin ich vzniku v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Štúrova 5, 960 82 
Zvolen. Následnou finančnou kontrolou bolo zistené, že knižnica postupuje  v zmysle listu  
č. 367/2012 zo dňa 21. 9. 2012. Kontrolou nebolo zistené nedodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych a interných predpisov. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly bol 
vypracovaný vo Zvolene  dňa 26. 6. 2013.         
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II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU 

 
Ku dňu 31. 12. 2013 tvorilo knižničný fond 178 521 knižničných jednotiek. Z celkového  
počtu plánovaného prírastku (3 000) predstavoval za rok 2013 skutočný prírastok  
2 350 knižničných jednotiek.  Plnenie na 78,33%.   
 
       Z celkového prírastku (2 350) bolo získaných: 
 

 kúpou – 1 531 knižničných jednotiek;  
 darom - 759 - knižničných jednotiek; 
  náhradou za stratený dokument -  60 knižničných jednotiek. 

 
 
Zloženie prírastku (2 350) za rok 2013: 
 

 odborná literatúra pre dospelých 1 127 47,96 
 krásna literatúra pre dospelých 813 34,60 
 odborná literatúra pre deti 51 2,17 
 krásna literatúra pre deti 359 15,27 

Spolu: 2 350 100% 

 
 

Finančné prostriedky na nákup KF za rok 2013 predstavovali sumu 14 478,14 EUR a z toho: 
 

 
Ukazovateľ 

 

 
v EUR 

 
Počet 
 kn. j. 

 príspevok z Dotačného systému MK SR 10 000 1 165 
 príspevok BBSK 1 000 145 
 príspevok mesta Zvolen 0 0 
 vlastné zdroje (knihy + predplatné periodík) 2 840 131 
 finančné dary od jednotlivcov 730 90 

Spolu: 14 570 1 531 
 

 
Knižnica evidovala 331 titulov dochádzajúcich periodík v 337 exemplároch, z toho 31 
zahraničných periodík.  Kúpou získala 116 titulov a ostatné darmi z vydavateľstiev. 
 
Knižnica sa v roku 2013 zapojila do celoslovenského projektu Jednu knihu ročne (knižnici) – 
Kúpiť – prečítať – darovať. V rámci projektu knižnica získala od darcov 114 nových kníh. 
 

Celkovo sa v roku 2013 vyradilo  2 009 knižničných jednotiek z dôvodu neaktuálneho obsahu 
a ich fyzickej opotrebovanosti.  
 
Knižnica získala 485 knižničných jednotiek v českom jazyku v rámci doplňovania pre 
národnostné menšiny, čo tvorí 20,64% z celkového prírastku KF.  
 
 

Ochrana fondu sa naďalej zabezpečovala balením vybraných dokumentov do fólie z PVC 
a vlepovaním ochranných štítkov. 
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III. VÝPOŽIČKY KN.J.;  REGISTROVANÍ  POUŽÍVATELIA 
V  roku 2013 bolo realizovaných  404 038 výpožičiek. Plánovaný ukazovateľ bol splnený  
na 117,11%. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet výpožičiek vzrástol o 2 049. Z toho 
boli absenčné výpožičky 294 037 (120,02%) a prezenčné výpožičky 110 001 (110%). Oproti 
roku 2012 poklesli prezenčné výpožičky odbornej literatúry, ale vzrástli absenčné výpožičky 
krásnej literatúry. Nárast absenčných výpožičiek je spôsobený aj vysokým počtom kultúrno-
spoločenských podujatí zameraných na rozvoj čítania, besedy so spisovateľmi, či autorské 
čítania. Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby sa realizovalo vypožičanie 907 
knižničných jednotiek (z toho od iných knižníc 137 a iným knižniciam 770).  Počas hodnoteného 
obdobia sa uskutočnilo a zabezpečilo pre používateľov 3 270 rezervácií. Počet rezervácií mal 
klesajúcu tendenciu, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ich počet klesol o 14,8%, čo je 
dôsledok poklesu nákupu nových kníh. V rámci ochrany KF a upomínania používateľov, ktorí 
nerešpektovali výpožičnú lehotu bolo zaslaných 2 748 upomienok prostredníctvom 
elektronickej a klasickej pošty, čo bolo o 31 menej ako v roku 2012. V roku 2013 knižnica v 
zmysle uzatvorenej „Mandátnej zmluvy...“  so spoločnosťou SAF INVESTMENT, s.r.o., Bratislava 
naďalej vymáhala dlhodobo nevrátené dokumenty od používateľov (k 31. 12. 2013 knižnica 
získala späť finančnú čiastku za nevrátené dokumenty vo výške 548,63 EUR). 
 
V hodnotenom období sa zaregistrovalo 13 461 používateľov (z celkového plánovaného 
ukazovateľa na rok 2013 to predstavovalo 110,79%). Z celkového počtu zaregistrovaných 
používateľov tvorili deti do 15 rokov 3 150 (116,66%). Oproti minulému obdobiu sa 
zaregistrovalo o 165 používateľov menej, ale počet používateľov do 15 rokov vzrástol  
o 159, čo je výsledkom rastúcej kvality a množstva kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti a 
mládež a využívaním kultúrnych poukazov na uhradenie poplatku za registráciu. Študentov 
stredných škôl  bolo zaregistrovaných o 58 menej a študentov vysokých škôl o 151 viac ako  
v predchádzajúcom roku.  
 
Príjmy z knižničnej  činnosti v roku 2013 boli 24 944,- EUR, z toho registračné poplatky 
15 322,- EUR, upomienky 6 190,- EUR; MVS, MMVS 276,- EUR, rešerše 423,- EUR; kopírovanie 
390,- EUR, manipulačné služby 1 714,- EUR a i. 
 
Počas roka 2013 navštívilo knižnicu  123 598 návštevníkov, čo predstavuje 123,60% plnenie 
plánu. 

 
 

IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ   
      ČINNOSŤ 

 
V zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a požiadaviek Odboru Národnej bibliografie SNK 
v Martine 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 2013 obsahovala 34 166  záznamov. 
 

Odborní zamestnanci v zmysle požiadaviek používateľov spracovali 175 rešerší, ktoré 
obsahovali 14 215 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 EBSCO, SpringerLink a iných voľne prístupných databáz na 
internete (domácich aj zahraničných).  

 
Knižnica v zmysle požiadaviek používateľov poskytla 5 574 registrovaných faktografických 
informácií.  
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V. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA,  
     ktorých je knižnica hlavným organizátorom 
 
Knižnica pripravila a realizovala 369 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí 
(plánovaný ukazovateľ bol splnený na 205%).  Z celkového počtu podujatí (369) bolo pre deti 
do 15 rokov určených 256. Vzrastajúci počet detských čitateľov ovplyvnila aj intenzívna práca 
s detským čitateľom a množstvo podujatí pripravených pre túto kategóriu. Okrem tematických 
podujatí knižnica realizovala pravidelné cykly informačnej výchovy (98) pre deti materských 
škôl,  základných škôl, stredoškolskú a učňovskú 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 2012 bolo uskutočnených celkovo o 82 podujatí viac, z toho  o 50 podujatí viac pre 
deti. Nárast podujatí vyplynul z nárastu dopytu po týchto aktivitách od kolektívnych a 
individuálnych partnerov. Knižnica sa zapojila do niektorých celoslovenských aktivít ako bol 
Deň ľudovej rozprávky, Čítajme si..., Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe, súťaž Štúrovo pero, 
Týždeň mozgu, Deň vody, súťaž Prečo mám rád slovenčinu - Prečo mám rád Slovensko, Týždeň 
slovenských knižníc a iné. Pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad mesta Zvolen 
pripravila knižnica 29 tematických podujatí. 
 
Kultúrno-vzdelávacie podujatia navštívilo 9 437 návštevníkov. 
 
Knižnica realizovala podujatia (12) v rámci projektu „Stratégia prevencie a riešenia závislostí 
v meste Zvolen“ (Mgr. Machalová, Mgr. Masárová, Voleková).  
 
V priebehu roka realizovala hromadné výpožičky a kultúrno-vzdelávacie podujatia  
v zariadeniach Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb vo Zvolene (6x donášku kníh,   
6 podujatí pre seniorov). 
 
a) jednorazové podujatia: 

 

 
NÁZOV 

 

 
TERMÍN 

 

 
MIESTO 

 

POČET 
NÁVŠTEV- 

NÍKOV 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
PODUJATIE 

Z TOHO 
NÁKLADY 
CELKOM 

KI 
Prírodné bytosti a ich pôsobenie - prednáška 
 

7. 2. KK ĽŠ 80 5 5 

Deň knihovníkov Banskobystrického kraja  
pod záštitou predsedu BBSK 
 

15. 3. KK ĽŠ 50 40 40 

Beseda s Oľgou Pazerini a burza kníh 17.3. KK ĽŠ 90 5 5 

Proglas – slávnostná prezentácia knihy 18. 3. KK ĽŠ 60 5 5 

Peter Urban – beseda 
 

20. 3. KK ĽŠ 40 5 5 

Servítkujeme celý deň – tvorivá dielňa 
 

20. 3. KK ĽŠ 45 50 0 

Drogy, to teda nie! 
 

21. 3. KK ĽŠ 45 5 5 

Kráľ detských čitateľov – vyhodnotenie, 
korunovácia 21. 3. KK ĽŠ 40 10 10 

Osobnosti Zvolena – školenie  vychovávateliek 
ŠKD  

2. 4. KK ĽŠ 6 0 0 

Noc s Andersenom   
 

5. 4.-6.4. KK ĽŠ 45 160 5 

Význam misie sv. Konštantína a Metoda – 
beseda - Pavel Dvořák  10. 4. KK ĽŠ 70 5 5 

Bezpečná jeseň života – beseda pre seniorov 
 

11. 4. KK ĽŠ 30 5 5 

Peter Holka Normálny cvok – beseda 
 

17. 4. KK ĽŠ 50 5 5 
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Vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej 
súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov 
„Štúrovo pero 2012“ 

26.–27.4. KK ĽŠ 200 7 790 0 

To bol Vlado Oravec – spomienkové stretnutie 
 

2. 5. KK ĽŠ 50 5 5 

Ešte raz sa obzriem – dramatizácia povesti – 
podujatie k 770.  výročiu udelenie mestských 
výsad mestu Zvolen 

28. 5. KK ĽŠ 50 0 0 

Smelý Zajko - dramatizácia rozprávky 
podujatie k 770.  výročiu udelenie mestských 
výsad mestu Zvolen 
 
 

29. 5. KK ĽŠ 50 350 0 

Čítanie v tráve – dramatizované čítanie povestí 
P. Urbana - podujatie k 770.  výročiu udelenie 
mestských výsad mestu Zvolen 
 

30. 5. KK ĽŠ 50 150 0 

Čítajme si... – detský čitateľský maratón 4. 6. KK ĽŠ 334 20 20 

Pavol Krasnocvetov – beseda a burza kníh 9. 6.  KK ĽŠ 50 5 5 

Cyrilometodiáda – krajský festival 
s korunováciou Kráľa pisateľov a Kráľa 
čitateľov Banskobystrického kraja 
pod záštitou predsedu BBSK 

17. 6.  
Zvolenský 

zámok 500 5 5 

Zvolen - moje mesto - vernisáž prác žiakov ZUŠ 12. 9. KK ĽŠ 30 5 
 

5 

Burza kníh  13. 9. KK ĽŠ 70 0 0 
(Úvahy) o ľudskosti a ekologickosti človeka a 
jeho ľudskej prirodzenosti a podstate - 
sympózium 

19. 9. KK ĽŠ 30 5 5 

Výskum hudobných tém v databázach 
najvyššej úrovne v praxi - odborný seminár 

26. 9. KK ĽŠ 20 5 5 

Antónia Stehlíková "Horúčavy" - uvedenie 
novej knihy 

27. 9. KK ĽŠ 70 5 5 

Literárny Zvolen 2013 - vyhodnotenie 
celoslovenskej  súťaže 

18.-19.10. KK ĽŠ 30   

Ján Petrík - beseda so spisovateľom 28. 10. KK ĽŠ 30 5 5 
Peter Kalamár - beseda so spisovateľom 29. 10. KK ĽŠ 20 5 5 
Historické nože a meče - beseda s umeleckým 
kováoma 

5. 11. KK ĽŠ 40 5 5 

Maľovanie horúcim voskom - workshop 11. 11. KK ĽŠ 30 5 5 
Noví používatelia knižníc - prednáška pre 
knihovníkov 

13. 11. KK ĽŠ 30 5 5 

Pavol Rankov - beseda so spisovateľom 13. 11. KK ĽŠ 20 0 0 
Andy Hryc "Inventúra" - beseda s hercom a 
spisovateľom 

15. 11. KK ĽŠ 50 0 0 

Dojčenie je in - vernisáž výstavy a prednáška 18. 11. KK ĽŠ 30 0 0 
Drogy, to teda nie! - kvíz pre žiakov ZŠ 22. 11. KK ĽŠ 40 5 5 
Ján Gablík "Nanga Parbat" - beseda s 
horolezcom 

27. 11. KK ĽŠ 50 5 5 

Objavy na Pustom hrade a hradoch BBSK - 
prednáška 

3. 12. KK ĽŠ 100 5 5 

Prečo mám rád slovenčinu - prečo mám rád 
Slovensko - vyhodnotenie regionálneho kola 
súťaže 

5. 12. KK ĽŠ 40 50 5 

Rok európskeho občana - prednáška 18. 12. KK ĽŠ 50 5 5 
Výstavy v priestoroch knižnice 
 – 27 rôznych výstav 

priebežne KK ĽŠ 700 15 15 

Spolu: 67 podujatí X X 3 415 8 755,- 215,- 
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b) cyklické podujatia: 
 

 
NÁZOV 

 

 
POČET 

OPAKO-
VANÍ 

 

 
MIESTO 

 

POČET 
NÁVŠTEV- 

NÍKOV 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
PODUJATIE 

Z TOHO 
NÁKLADY 
CELKOM 

KI 

Informačná výchova pre deti a študentov SŠ 
vo Zvolene 

98 KK ĽŠ 950 30 30 

Rozprávkové popoludnia a besedy 124 KK ĽŠ 2 098 20 20 

Deň ľudovej rozprávky „Zvieratá v ľudovej 
rozprávke“ 

17 KK ĽŠ 350 10 10 

Týždeň mozgu – podujatia “ Múdra hlavička“ 13 KK ĽŠ 260 10 10 

770. výročie mesta Zvolen 27 KK ĽŠ 540 5 5 

Ako pracovali a žili ľudia v našom regióne -
regionálna výchova 

5 KK ĽŠ 120 0 0 

Envirofilm 2013 – besedy, filmy 4 KK ĽŠ 100 10 10 

Stretnutie so seniormi DD a DSS 2 KK ĽŠ 45 0 0 

Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti 12 KK ĽŠ 340 587 0 
Spolu: 302 podujatí 302  X 4 803 662,- 85,- 

 
 
 

                                        

                           Kráľ detských čitateľov 2013                        Čítajme si ...  2013 
 
 
 

 
                                                              Deň detí v rozprávke – workshopy 
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VI. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA,  
       ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt 
 
a) jednorazové podujatia: 

 

 
NÁZOV 

 

 
TERMÍN 

 

 
MIESTO 

 

POČET 
NÁVŠTEV- 

NÍKOV 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
PODUJATIE 

Z TOHO 
NÁKLADY 
CELKOM 

KI 
Servítkovanie 
 

31. 1. DK ŽSR ZV 35 - - 

Deň vody – kvízy a prezentácia literatúry 
 o vode 22. 3. 

Nám. SNP 
ZV 

100 - - 

Vyhodnotenie reg. literárnej súťaže „Detský 
literárny Zvolen“ 26. 3. KK ĽŠ 30 - - 

Knihy o zdravej výžive – prezentácia 
 

10. 4. MsÚ ZV 50 - - 

Kúzelné mestečko, prezentácia kníh a knižnice 
 

19. 4. DK ŽSR ZV 100 - - 

Regionálna bibliografia – prednáška 
 

16. 5. Div. rešt. 10 - - 

Banbyčitariáda – prezentácia knižnice, kvízy 
 

24. 5. VKMK BB 50 - - 

Rytiersky majáles – čítanie povestí 25. 5. 
Arborétum 

Zvolen 
20 - - 

Doprava v mestách a jej vplyv na životné 
prostredie - seminár 

5. 6. KK ĽŠ 25 - - 

Na zakliatom zámku – divadelné predstavenie 
 

20. 6. KK ĽŠ 40 - - 

„Naj lesná kniha“ – vyhodnotenie 
celoslovenskej súťaže 

25. 6. KK ĽŠ 80 - - 

Koncert ZUŠ Quo vadis vo Zvolene 
 

27. 6. KK ĽŠ 50 - - 

Výskum hudobných tém v databázach 
najvyššej úrovne v praxi 26. 9.  KK ĽŠ 14 - - 

Metodické školenie ku programu KIS MaSK 29. 10. KK ĽŠ 32 - - 

Metodické školenie ku medziknižničnej 
výpožičnej službe 26. 11. KK ĽŠ 23 - - 

Križovatky života 2013 – prezentácia 
protidrogovej literatúry  26.11. 

ZŠ Nám. 
Mládeže 

60 - - 

Spolu: 16 podujatí X X 719 0 0 
    

b) cyklické podujatia: 
 

 
NÁZOV 

 

 
POČET 

OPAKO-
VANÍ 

 

 
MIESTO 

 

POČET 
NÁVŠTEV- 

NÍKOV 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
PODUJATIE 

Z TOHO 
NÁKLADY 
CELKOM 

KI 

Čítanie v Džezve 14 
Kaviareň 
Džezva 

90 - - 

Juniorská vedecká kaviareň 2 KK ĽŠ 100 - - 

Zdravie a vitalita v každom veku – prednášky 
prof. Johna Scharffenberga 

2 KK ĽŠ 100 - - 

Les ukrytý v knihe – podujatia s lesnými 
pedagógmi v rámci kampane  

5 KK ĽŠ 100 - - 

Deň detí v rozprávke – workshopy študentov 

SSUŠ ZV so žiakmi ZŠ 
4 KK ĽŠ 60 - - 

Tvorivé príbehy - workshopy študentov  

SŠÚV Kremnica 3 KK ĽŠ 50 - - 

Spolu: 23 podujatí 23 X 500 0 0 
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VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ  
        
a) jednorazové podujatia: 

 

 
NÁZOV 

 

 
TERMÍN 

 

 
MIESTO 

 

POČET 
ÚČAST- 
NÍKOV 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
PODUJATIE 

Z TOHO 
NÁKLADY 
CELKOM 

KI 
Porada bibliografov regionálnych knižníc 
Banskobystrického samosprávneho kraja za 
účasti ONB SNK v Martine  

4. 4. 
KJK 

Kremnica 
7 0 0 

Porada riaditeľov regionálnych knižníc 
Banskobystrického samosprávneho kraja   za 
účasti zriaďovateľa 

4. 4. 
KJK 

Kremnica 
12 0 0 

Porada metodikov regionálnych knižníc 
Banskobystrického samosprávneho kraja   za 
účasti zriaďovateľa a ORKS OS SNK  v Martine 

11. 6.  KK ĽŠ 12 5 5 

Porada pracovníkov akvizície a katalogizácie 
regionálnych knižníc Banskobystrického 
samosprávneho kraja 

11. 6. KK ĽŠ 5 3 3 

Porada riaditeľov regionálnych knižníc 
Banskobystrického samosprávneho kraja   za 
účasti zriaďovateľa 

22. 10. KK ĽŠ 9 5 5 

Noví používatelia knižnice - odborná prednáška 13. 11. KK ĽŠ 25 5 5 

Porada neprofesionálnych knihovníkov okresov 
Detva, Krupina a Zvolen  

12. 12. KK ĽŠ 16 5 5 

Spolu: X X 86 23 23 
    

b) cyklické podujatia: 
 

 
NÁZOV 

 

 
POČET 

OPAKO-
VANÍ 

 

 
MIESTO 

 

POČET 
ÚČAST- 
NÍKOV 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
PODUJATIE 

Z TOHO 
NÁKLADY 
CELKOM 

KI 

Metodické návštevy v RK BBSK, obecných 
knižniciach okresov Detva, Krupina a Zvolen 

44 knižnice 92 295 295 

Metodické konzultácie 302 KK ĽŠ 725 25 25 

Školenie „Počítačové zručnosti pre RK BBSK“ 
– Word, Powerpoint 

4 KK ĽŠ 26 10 10 

Porada profesionálnych knihovníkov okresov 
Detva, Krupina a Zvolen  4 

KK ĽŠ 
MsK Sliač, 
OcK Budča 

59 15 15 

Spolu: X X 902 345 345 

 

                                     
  Počítačové zručnosti pre seniorov             Školenie MVS                            Školenie KIS MaSK 

 
 
Metodická a koordinačná činnosť sa realizovala v regionálnych knižniciach 
Banskobystrického samosprávneho kraja a v obecných knižniciach okresov Detva, Krupina 
a Zvolen. V  roku 2013 sa  uskutočnilo 44 metodických návštev (plnenie na 88%) podľa 
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požiadaviek a potrieb regionálnych a obecných knižníc s prihliadnutím na šetrenie finančných 
prostriedkov.  Z toho v regionálnych 1, v obecných 43 návštev. Metodicko-inštruktážne návštevy 
boli zamerané na automatizáciu knižnično-informačných procesov, zjednocovanie záznamov 
súborného katalógu RK BBSK, úpravy v knižničnom systéme CLAVIUS, administráciu webového 
katalógu Carmen, štatistické vyhodnocovanie, benchmarking, kontrolu výpožičného procesu, 
využívanie systému pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK) v obecných knižniciach, 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.  
 
Konzultačno-poradenská činnosť (302 konzultácií) sa orientovala na problémy  
v doplňovaní knižničných fondov, vyraďovanie literatúry, revízie knižničných fondov v zmysle 
zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, elektronizácie knižnično-informačných procesov, 
personálneho obsadenia knižníc, pracovných náplní knihovníkov obecných knižníc, školení 
knihovníkov, zriaďovania školských knižníc, projektov, využívania a vyhodnotenia grantov, 
legislatívnych dokumentov, bibliografickej činnosti, medziknižničnej výpožičnej službe, 
benchmarkingu, evidencie stagnujúcich knižníc, štatistickej a ďalších činností.  
 
 

V hodnotenom období  sa pre knihovníkov okresov a kraja uskutočnilo 10 odborných 
pracovných porád a 1 odborná prednáška „Noví používatelia knižnice“. Prednáška Doc. 
PhDr. Pavola Rankova, PhD., vedúceho Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave určená knihovníkom všetkých typov knižníc bola 
zameraná na nové trendy v knihovníctve a smerovanie knižníc v budúcnosti. 
 
Knižnica bola spoluorganizátorom 3 odborných podujatí organizovaných v spolupráci  
so Slovenskou národnou knižnicou v Martine určených pre všetky typy knižníc – seminár 

Výskum hudobných tém v databázach najvyššej úrovne v praxi (v spolupráci s EBSCO 
Information Services); Metodické školenie k medziknižničnej výpožičnej službe a Metodické 
školenie ku programu KIS MaSK. Podujatí sa zúčastnilo 69 knihovníkov rôznych typov knižníc. 
 

 
V dňoch 24. - 25. septembra 2013, 1. a 3. októbra 2013 sa uskutočnili školenia Počítačové 
zručnosti pre zamestnancov KKĽŠ. Knihovníci boli zaškolení v programoch Word 2010 a 
PowerPoint 2010. Školenia sa zúčastnilo 26 knihovníkov.  
 
V novembri - decembri 2013 prebiehali kurzy základov práce s počítačom a vyhľadávania na 
internete pre seniorov "Počítač, môj pomocník", ktoré v rámci absolventskej praxe viedla 
Mgr. Miroslava Zraková. Kurzy pozostávali zo 4 cyklických stretnutí. Zúčastnilo sa ich  
30 účastníkov, z toho 13 nových čitateľov. Všetci účastníci získali bezplatný čitateľský preukaz  
na 1 rok. 
 
 
 

 

 

VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ (tituly, náklad);   
 

Knižnica v  roku 2013 vydala 4 edičné tituly (v nich nie sú zahrnuté plány a vyhodnotenia 
činnosti). Vydané materiály boli tlačené, zviazané a vyhotovené vo vlastnej réžii. 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 bibliografický súpis článkov „Zámocké hry zvolenské v tlači“ 
s 297 záznamami, ktorý tvorí súčasť jubilejnej publikácie Zámocké hry zvolenské, ktorú vydalo 
Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene. 
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Edičná činnosť/tituly 

Náklad 
(počet 

ks) 

Finančné 
náklady 
celkom 

Z toho 
vlastné 
náklady 

BRODNIANSKA, Z. a kol.: ČÍTAJKO 1/2013. – Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2013. 
-  20 s. Formát: A5.. Pre deti do 15 rokov. 

 
50 

 
70 

 
70 

BRODNIANSKA, Z. a kol.: ČÍTAJKO 2/2013. – Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2013. 
-  20 s. Formát: A5.. Pre deti do 15 rokov. 

 
50 

 
70 

 
70 

MATISKOVÁ, E.: Pamätníky a pamätné tabule mesta Zvolen. - Zvolen: 
KK Ľ. Štúra, 2013. – 123 S. (120 fotogr.) Formát: A5. 

 
100 

 
909 

 
0 

MATISKOVÁ, E.: Doc. RNDr. Jaromil Húsenica : medailón k 90-tym 
narodeninám. - Zvolen : KK Ľ. Štúra, 2013. – 20 s. Formát: A5. 

 
50 

 
50 

 
0 

KOCHANOVÁ, E.: Knihovnícky spravodajca 2013. - Zvolen: KK  
Ľ. Štúra, 2013. – 20 s. Formát: A4. Pre potreby obecných knižníc regiónu. 

 
16 

 
8 

 
8 

MALOVCOVÁ, L. – LONTOŠOVÁ, A.: Vyhodnotenie činnosti Krajskej 
knižnice Ľ. Štúra,Zvolen za rok 2012. – Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2013. – 
27 s. Formát: A4. 

 
 

5 

 
 

10 

 
 

10 
MALOVCOVÁ, L. : Vyhodnotenie akčného plánu na realizáciu 
koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva 
Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2012. - Zvolen: KK 
Ľ. Štúra, 2013. – 6 s. Formát: A4. 

 
 
 

3 

 
 
 

1,50 

 
 
 

1,50 

MALOVCOVÁ, L.: Vyhodnotenie činnosti regionálnych knižníc 
Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2012. – Zvolen: KK 
Ľ. Štúra, 2013. – 13 s. Formát: A4. 

 
 

10 

 
 

9 

 
 

9 

MALOVCOVÁ, L.: Vyhodnotenie akčného plánu na realizáciu 
koncepcie rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva 
Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2012 : Regionálne 
knižnice. - Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2013. – 7 s. Formát: A4. 

 
 
 

3 

 
 
 

1,50 

 
 
 

1,50 
KOCHANOVÁ, E.: Vyhodnotenie činnosti obecných knižníc okresov 
Detva, Krupina a Zvolen za rok 2012. – Zvolen: KKĽŠ, 2013. – 14 s. 
Formát: A4. 

2 5 5 

KOCHANOVÁ, E. a kol.:  Plán činnosti Krajskej knižnice Ľ. Štúra  
na rok 2013. – Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2013. – 18 s. Formát: A4. 

 
5 

 
6 

 
6 

TORŇOŠOVÁ, M. – KOCHANOVÁ, E..:  Akčný plán Krajskej knižnice  
Ľ. Štúra na rok 2013. – Zvolen: KK Ľ. Štúra, 2013. – 9 s. Formát: A4. 

 
5 

 
6 

 
6 

Spolu: 299 1 146 187 

 

 
 

IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ INDIVIDUÁLNE ÚLOHY 

 
a) dlhodobé úlohy, stav rozpracovanosti: 
 Ankety - v roku 2013 bola na internetových stránkach knižnice zverejnená 

a vyhodnocovaná 1 anketa s cieľom zistenia záujmu o využite možnosti vrátenia kníh 
mimo otváracích hodín do boxu na vrátenie kníh; 

 „Spýtajte sa knižnice“ -  k ďalším zisťovaniam názorov čitateľov a verejnosti slúžila 
rubrika na internetovej stránke organizácie, v ktorej knižnica zodpovedala na 57 otázok; 
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 
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porovnávacie grafy jednotlivých činností so slovenskými a českými knižnicami.  Knižnica 
sa zapojila druhýkrát. 

b) začaté úlohy v roku 2013:  
 úlohy z implementácie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov - 

aktualizácia dokumentov, poučenia oprávnených osôb, bezpečnostný projekt a iné 
(D. Drugdová, Ing. M. Torňošová) 

c) ukončené úlohy (spôsob výstupu): 
 pre potreby zriaďovateľa boli v roku 2013 spracované: 

 Regionálne knižnice BBSK v roku 2012 – prezentácia (PowerPoint) na porade KI 
BBSK (Ing. M. Torňošová); 

 pre potreby SNK v Martine: 
 Analýza požiadaviek knižnice od SNK (poradenské, metodické, koordinačné) – 

spracovaný materiál pre Odbor služby (Mgr. L. Malovcová); 
 Dotazník o vzdelávacích službách SNK (Mgr. L. Malovcová); 

 iné   
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014 – 

2020 – spolupráca pri tvorbe materiálu v pracovnej skupine Vzdelávanie, kultúra, 
šport a voľný čas – Mesto Zvolen (Mgr. L. Malovcová); 

 Knižničná činnosť na Slovensku – ľudské zdroje (stav k 1. 1. 2013) - dotazník pre 
odborný príspevok ŠVK BB na konferencii INFOS 2013 (Mgr. L. Malovcová), 

 Prieskum fondu zvukových dokumentov v pamäťových inštitúciách na Slovensku – 
dotazník pre Moravskú zemskú knihovnu v Brne (Mgr. L. Malovcová). 
 

 
 

 
 
 
 

 

X. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE KNIŽNICE 

 
Knižnica v roku 2013 disponovala nasledovnou výpočtovou technikou: 4 servery (1 server 
s operačným sieťovým systémom Windows 2003, na ktorom bol prevádzkovaný knižnično-
informačný systém CLAVIUS, 1 server s operačným systémom LINUX pre internetové služby 
a www stránky knižnice,  1 server (Zmluva o výpožičke) z Národného projektu MK SR bol 
zabezpečovaný vzdialeným prístupom a 1 záložný server pre súborný katalóg RK BBSK a KIS 
Clavius). Celkovo knižnica využívala 49 PC – z toho 39 PC s pripojením na internet, 8 
notebookov s pripojením cez wifi, 16 PC bolo k dispozícii používateľom služieb knižnice, a to 
v oddelení elektronických zdrojov (7), v internetovej študovni (8) a v oddelení náučnej literatúry 
(1). Prevádzka internetovej študovne bola dočasne obmedzená ukončením vzdialenej technickej 
podpory projektu Verejný internet. 
 
Bezplatné internetové služby knižnice využilo 16 989 používateľov (z toho v internetovej 
študovni Národného projektu MK SR 4 573).   
 

Permanentne sa aktualizovali www stránky knižnice. On-line služby knižnice využilo 221 002 
virtuálnych návštevníkov (z toho návštevníci www stránky 87 452, on-line katalógu Clavius  
36 696, on-line katalógu Carmen 96 317, zodpovedaných dopytov v elektronických referenčných 
službách 537).  
 
Knižnica buduje článkovú regionálnu databázu okresov Detva, Krupina a Zvolen  
(obsahuje 34 166  záznamov). 
 



Vyhodnotenie činnosti Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra za rok 2013 

 

-17- 

 

Naďalej poskytuje bezplatný prístup do 17 zahraničných 
plnotextových databáz EBSCO (3 472 vyhľadávaní, 174 stiahnutých 
elektronických dokumentov) a databázy SpringerLink. Počas 
októbra 2014 mali používatelia knižnice bezplatný prístup  
do databázy EBSCO e-Books. 
 
Knižnica na propagáciu svojej činnosti využíva vytvorenú stránku 
na sieti Facebook, portál Infolib, portál Tlačová agentúra knižníc, 
bezplatnú registráciu podujatí na webovej stránke mesta Zvolen 
(www.zvolen.sk), regionálnych stránkach (www.uprostred.sk; 
zvolen.dnes24.sk, www.zv-podujatia.com). 

 
Knižnica zakúpila 7 ks výkonných PC zostáv zo schválenej dotácie z Dotačného systému MK SR 
2013. Počítačové zostavy knižnica využíva na obslužných pracoviskách na realizáciu 

automatizovaných knižnično-informačných procesov, na skvalitnenie práce s digitálnymi 

zdrojmi informácií, rozšírenie prístupu k informáciám pri tvorbe rešerší a všetkých typoch 

knižnično-informačných služieb. Knižnica zakúpila nový webový server zo schválenej dotácie 
z Dotačného systému MK SR 2013, ktorým nahradila zastaraný server. Nový server funguje ako 

webserver a mailserver knižnice, okrem toho robí routing a proxy pre lokálnu sieť. Výmenou 

servera sa zvýšila rýchlosť, bezpečnosť a spoľahlivosť prístupu čitateľov a záujemcov 

k webovej stránke knižnice a on-line katalógom. 

 
V roku 2013 bol realizovaný update modulov Výpožičky a Katalogizácia v KIS Clavius, 
v decembri 2013 bola inštalovaná nová verzia katalógu Carmen 2.5 s novým designom, 
navigáciou a zvýšenou rýchlosťou vyhľadávania. On-line katalóg Carmen využili v roku 2013 
virtuálny návštevníci takmer 3x viac ako on-line katalóg Clavius. 
 
Knižnica uzavrela v septembri 2013 zmluvu s firmou SVOP s.r.o. o bezplatnom zaradení  
do súborného katalógu INFOGATE ako nástroja pre prehľadávanie katalógov knižníc  
z jedného miesta. Zber bibliografických dát bol realizovaný v decembri 2013, knižnica bola 
zaradená do vyhľadávania od januára 2014. 
 

 
 

XI. GRANTY A DOTÁCIE 
 

 
V  roku 2013 knižnica spracovala 15 projektov a žiadostí o poskytnutie dotácie na kultúrne 
aktivity, z toho 6 projektov do Dotačného systému MK SR 2013, 3 projekty do Dotačného 
systému MK SR 2014, 4 projekty pre Mesto Zvolen. Celkovo získala z mimorozpočtových zdrojov  
30 266,- EUR.  Z toho 18 200,- EUR zo štátneho rozpočtu (DS MK SR 2013), príspevok z Mesta 
Zvolen bol 2 909,- EUR,  sponzorské 9 157,- EUR – z toho na celoslovenskú novinársku súťaž 
stredoškolákov a vysokoškolákov „Štúrovo pero 2012“ sumu 7 790,- EUR (súťaž bola 
financovaná aj z iných zdrojov) a iné (587,- EUR – Český spolok vo Zvolene na kultúrne 
aktivity, súkromné osoby na nákup KF a kultúrne aktivity 780,- EUR).  
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a) vypracované a predložené projekty (Dotačný systém MK SR vrátane KP a iné...) 
 

NÁZOV PROJEKTU A ZAMERANIE 

POŽADOVANÁ 
VÝŠKA 

DOTÁCIE/GRANTU 
V EUR 

PRÍJEMCA ŽIADOSTI 
PROJEKTU 

Projekt celoslovenskej novinárskej súťaže 
stredoškolákov a vysokoškolákov „ŠTÚROVO PERO 
2012“ – vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej 
súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov  
„ŠTÚROVO PERO 2012“ 

12 000,- 

SSN, IK – Martinus.sk 
Literárny fond 
Nadácia Pontis 
Nadácia Slovenskej sporiteľne 
MŠVVaŠ SR 
Mesto Zvolen 

Nákup kníh – projekt je zameraný na nákup 
kvalitnej odbornej literatúry (encyklopédie, 
lexikóny, slovníky...), ale aj relaxačnej literatúry pre 
všetky vekové kategórie 

23 750,- 
Dotačný systém MK SR 2013 – 
podprogram 2.5 akvizícia 
knižníc 

Elektronické zabezpečenie ochrany objektu 
knižnice - zvýšenie zabezpečenia ochrany knižnice, 
jej knižničných fondov a majetku 

1 710,- 
Dotačný systém MK SR 2013 – 
podprogram 2.1 knižnice 

a knižničná činnosť  
Zakúpenie webového servera  - zvýšenie rýchlosti, 
bezpečnosti  a spoľahlivosti prístupu čitateľov a 
záujemcov k webovej stránke knižnice a on-line 
katalógom 

3 800,- 
Dotačný systém MK SR 2013 – 
podprogram 2.1 knižnice 

a knižničná činnosť  

Obnova technického vybavenia obslužných 
pracovísk - zvýšenie úrovne poskytovaných 
knižnično-informačných služieb a skvalitnenie 
práce s knižnično-informačným systémom využitím 
najmodernejších technológií 

7 600,- 
Dotačný systém MK SR 2013 – 
podprogram 2.1 knižnice 

a knižničná činnosť  

Cyrilometodiáda - krajský festival záujmových a 
prezentačných aktivít s korunováciou Kráľa 
pisateľov a Kráľa čitateľov Banskobystrického kraja 
realizovaný pri príležitosti 1150. výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metoda 

5 462,- 

Dotačný systém MK SR - 
podprogram 7.6  Cyril a Metod 
a 1150. výročie ich príchodu na 
územie Veľkej Moravy 

Kultúrne poukazy – poukážkový systém podpory 
prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných 
škôl ku kultúrnym hodnotám  

- 
Dotačný systém MK SR 2013 – 
podprogram 8.2 kultúrne 
poukazy 

Akvizícia knižničného fondu - projekt je zameraný 
na nákup kvalitnej odbornej literatúry 
(encyklopédie, lexikóny, slovníky...), ale aj 
relaxačnej literatúry pre všetky vekové kategórie 

15 000,- 
Dotačný systém MK SR 2014 – 
podprogram 2.5 akvizícia 
knižníc 

Bibliobox – inovácia knižnično-informačných 
služieb – zabezpečenie biblioboxu na vrátenie kníh 
24 hodín denne aj mimo otváracích hodín knižnice 

4 760,- 
Dotačný systém MK SR 2014 – 
podprogram 2.1 knižnice 
a knižničná činnosť 

Štúrovo pero – dve desaťročia novinárskeho talentu 
– vydanie publikácie k 20. výročiu celoslovenskej 
novinárskej súťaže stredoškolákov 
a vysokoškolákov Štúrovo pero 

5 500,- 
Dotačný systém MK SR 2014 – 
podprogram 2.1 knižnice 
a knižničná činnosť 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na  celoštátnu 
literárnu súťaž   „LITERÁRNY ZVOLEN 2013“ – 
vyhodnotenie celoštátnej súťaže „LITERÁRNY 
ZVOLEN 2013“ 

1 500,- Mesto Zvolen 

Žiadosť  o poskytnutie dotácie na nákup KF – nákup 
kníh – aktuálne dokumenty pre čitateľov 

7 000,- Mesto Zvolen 

Žiadosť o poskytnutie   dotácie na realizáciu 
podujatí  k 770. výročiu Zvolena 

400,- Mesto Zvolen 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na publikáciu 
„Pamätníky a pamätné tabule vo Zvolene“ 

1 000,- Mesto Zvolen 

Žiadosť na realizáciu projektu „Bele3áda“ 8 000,-  
Nadácia SPP – program 
Zlepšime spoločne Slovensko 

SPOLU: 15 projektov 97 482,- X 
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b) úspešné projekty (vrátane Dotačného systému MK SR) 
 

NÁZOV 
PROJEKTU 

POŽADOVANÁ 
VÝŠKA 

DOTÁCIE/ 
GRANTU  

V EUR 

SCHVÁLENÁ 
VÝŠKA 

DOTÁCIE/ 
GRANTU  

V ERU 

SPOLUFI-
NANCOVA- 

NIE KI 

SPOLUFI-
NANCOVA-
NIE BBSK 

POSKYTOVATEĽ 
DOTÁCIE/ 
GRANTU 

Projekt celoslovenskej 
novinárskej súťaže 

stredoškolákov 
a vysokoškolákov 

„ŠTÚROVO PERO 2012“ 

12 000,- 7 790,- 0 0 

IK-Martinus 
Literárny fond 
Nadácia Pontis 

Nadácia Slovenskej 
sporiteľne 

Obvodný úrad Banská 
Bystrica 

Mesto Zvolen 

Nákup kníh 23 750,- 10 000,- 269,- 1 000,- 
Dotačný systém MK SR 

2013 – podprogram 
2.5 akvizícia knižníc 

 
Zakúpenie webového 

servera   
3 800,- 3 800,- 207,- 200,- 

Dotačný systém MK SR 
2013 – podprogram 

2.1 knižnice 
a knižničná činnosť 

Obnova technického 
vybavenia obslužných 

pracovísk 
7 600,- 3 800,- 204,- 200,- 

Dotačný systém MK SR 
2013 – podprogram 

2.1 knižnice 
a knižničná činnosť 

 
 

Cyrilometodiáda 
5 462,- 1 000,- 0 2 000,- 

Dotačný systém MK SR 
- podprogram 7.6  Cyril 

a Metod a 1150. 
výročie ich príchodu 

na územie Veľkej 
Moravy 

Kultúrne poukazy 0 600,- 0 0 
Dotačný systém MK SR 

2013 – podprogram 
8.2 kultúrne poukazy 

Nákup KF 7 000,- 0 0 0 Mesto Zvolen 

Dotácia na  celoštátnu 
literárnu súťaž   

„LITERÁRNY ZVOLEN 
2013“ 

1 500,- 1 500,- 0 0 Mesto Zvolen 

Dotácia na realizáciu 
podujatí  k 770. výročiu 
Zvolena 

400,- 500,- 0 0 Mesto Zvolen 

Žiadosť o poskytnutie 
dotácie na publikáciu 
„Pamätníky a pamätné 
tabule vo Zvolene“ 

1 000,- 909,- 0 0 Mesto Zvolen 

SPOLU 62 512,- 29 899,- 680,- 3 400,- X 
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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 kolektívnych i odborných podujatí spolupracovala so 
zriaďovateľom (BBSK), s Mestom Zvolen (napr.: zabezpečenie spoločenského programu pre 
účastníkov súťaže Štúrovo pero, Čítajme si...), mnohými inštitúciami, spolkami, školami,  
príbuznými organizáciami a pod.  

 
 
Spolupráca v rámci vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí: 
Ars litera o.z. 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Český spolok vo Zvolene 
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 
Dom kultúry ŽSR vo Zvolene 
Domino – centrum voľného času vo Zvolene 
Domov dôchodcov a sociálnych služieb vo Zvolene 
EBSCO Publishing 
Euroedu s.r.o. 
FAMA art 
Internetové kníhkupectvo Martinus.sk 
Katedra spoločenských vied FEE TU vo Zvolene 
Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 
Kaviareň Džezva vo Zvolene 
Klub Pathfinder vo Zvolene 
Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja  
Linky detskej istoty pri SV pre UNICEF  
Literárne informačné centrum v Bratislave 
Literárny fond v Bratislave 
Mamila o.z. 
Mesto Zvolen  
Miestny odbor Matice Slovenskej vo Zvolene  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Nadácia Slovenskej sporiteľne 
Národné lesnícke centrum vo Zvolene 
Národné osvetové centrum v Bratislave 
Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene 
Personálny úrad Ozbrojených síl SR 
Pink Harmony, komplex škôl športu a umenia, Zvolen 
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene  
Quo vadis vo Zvolene 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene 
Regrutačná skupina Banská Bystrica 
Slovenská Alzheimerova spoločnosť v Bratislave 
SAV – Ústav ekológie lesa vo Zvolene 
SAV – Archeologický ústav v Nitre 
Slovenský syndikát novinárov  
Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene 
Súkromná základná umelecká škola vo Zvolene 
Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici 
Televízia Markíza 
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Thalia teatro Zvolen 
ZUŠ Quo vadis vo Zvolene 
ZUŠ vo Zvolene 
Zvolik – zvolenský literárny klub 
MŠ, ZŠ, SŠ, gymnáziá vo Zvolene a okolí 

 
Sponzori podujatí: 
 
AQUA TRADE Slovakia s.r.o. 
Globus s.r.o., veľkoobchod potravín, Zvolen 
McDonald´s vo Zvolene 
Mesto Zvolen 
Národné lesnícke centrum 
Pemic – knižný veľkoobchod 
Tesco Extra Zvolen 
 

 
Vo Zvolene 11. februára 2014 
Spracovali: Mgr. L. Malovcová (odborná časť) 

        A. Lontošová (ekonomická časť) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Ing. Milota Torňošová 
                                                                                                                   riaditeľka 
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Príloha č. 1:  Číselné ukazovatele činnosti knižnice za rok 2013  (tabuľkový prehľad) 

 
 

 
Ukazovateľ 

 
Merná 

 jednotka 
 

 
Plán 

 2013 

 
Skutočnosť 

rok 2013 

 
Plnenie 

v% 

KNIŽNIČNÝ FOND kn.j. 179 180 178 521 99,63 
z toho: odborná lit. pre dospelých kn.j. 93 664 93 287 99,60 
              krásna lit.  pre dospelých kn.j. 45 365 45 393 100,06 
              odborná lit. pre deti kn.j. 8 070 8 092 100,27 
              krásna lit. pre deti kn.j. 25 796 25 464 98,71 
              špeciálne dokumenty kn.j. 6 285 6 285 100,00 
Počet titul. odoberaných periodík Titul 331 331 100,00 
Prírastky spolu kn.j. 3 000 2 350 78,33 
            z toho kúpou kn.j. 3 000 1 531 51,03 
                         darom, náhradou kn.j. - 819 - 
Úbytky knižničných jednotiek kn.j. 2 000 2 009 100,45 
Počet zv. na 1 obyvateľa kn.j. 4,22 4,14 98,10 
Počet zv. na 1 čitateľa kn.j. 14,69 13,26 90,27 
Obrat KF index 1,60 1,88 117,5  
Nákup na 1 obyvateľa EUR 0,03 0,34 1 133,33 
Finančné prostriedky na nákup KF celkom EUR 1 250 14 478 1 158,24 
z toho: nákup KF (bez grantov) EUR 1 250 4 478 358,24 
              nákup KF (z grantov a dotácie mesta) EUR - 10 000 - 
VÝPOŽIČKY kn.j. 345 000 404 038 117,11 
z toho:  absenčné kn.j. 245 000 294 037 120,02 
               prezenčné kn.j.  100 000 110 001 110,00 
z toho: odborná lit. pre dospelých kn.j. 128 000 138 845 108,47 
            krásna lit.  pre dospelých kn.j. 100 000 129 015 129,02 
            odborná lit. pre deti kn.j. 20 500 28 425 138,66 
            krásna lit. pre deti kn.j. 36 000 38 815 107,82 
            špeciálne dokumenty kn.j. 500 635 127,00 
            periodiká kn.j. 60 000 68 303 113,84 
MVS iným knižniciam kn.j. - 770 - 
MVS z iných knižníc kn.j. - 137 - 
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa kn.j. 8,16 9,37 114,83 
Celková plocha knižnice m2 1 430 1 192 83,36 
z toho: priestory pre používateľov m2 984 984 100,00 
Rešeršná činnosť rešerš - 175 - 
- počet záznamov záznam - 14 215 - 
Poskytnuté faktografické  informácie informácie - 5 574 - 
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA osoba 12 150 13 461 110,79 
z toho: deti do 15 rokov osoba 2 700 3 150 116,67 
NÁVŠTEVNÍCI SPOLU osoba 100 000 123 598 123,60 
% čitateľov z počtu obyvateľov % 28,74 31,21 108,59 
KOLEKTÍVNE PODUJATIA podujatie 180 369 205 
Metodické návštevy spolu návšteva 49 44 89,80 
z toho: v regionálnych knižniciach návšteva 5 1 20,00 
              v obecných knižniciach návšteva 44 43 97,73 
              v iných návšteva - - - 
Konzultácie a poradenstvo konzultácie - 302 - 
Odborné semináre, porady podujatie 10 15 150 
Edičná činnosť titul 3 4 133,33 
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Príloha č. 2: KOMENTÁR K ROČNEJ ZÁVIERKE A VÝSLEDKU 
HOSPODÁRENIA ku 31. 12. 2013 

 
Listom BBSK č. 4574/2013/ODDTRFR zo dňa 25. 1. 2013 bol stanovený rozpočet na bežné 
výdavky v sume 317 352,- €, z toho na platy 223 105,- €, poistné 79 202,- €, tovary a služby  
3 045,- €  a na energie 12 000,- €. 
 
Knižnici boli stanovené merateľné ukazovatele výkonnosti: počet získaných knižničných 
jednotiek - 3000, počet výpožičiek -  345 000, počet registrovaných čitateľov - 12 150 a počet 
registrovaných návštevníkov knižnice - 100 000. Okrem počtu získaných jednotiek z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov na nákup kníh boli ukazovatele splnené. 
 
V priebehu roka 2013 boli rozpočtovými opatreniami listami BBSK navŕšené finančné 
prostriedky  na bežné výdavky o 18 765,- € a dotácie zo ŠR 20 289,12 € nasledovne:  

 

č. 4574/2013 
ODDTRFR 
zo dňa 31. 5. 2013 

rozpočtové opatrenie č. 1  
zo štátneho rozpočtu  

- na projekt MK 6087/2013/2.1, obnova technického 
vybavenia 

V EUR 
3 800,- 

č. 4574/2013 
ODDTRFR  
 zo dňa 31. 5. 2013 

rozpočtové opatrenie č. 2  
z daňových príjmov BBSK 

- tovary a služby (energie 5 663,- €, nevyhnutné 
prevádzkové výdavky 5 000,- €, na podujatie 
Cyrilometodiáda 2 000,- €) 

12 663,- 

č. 5247/2013 
ODDIIP  
zo dňa 26. 6. 2013 

rozpočtové opatrenie č. 1 - zmena kapitálového rozpočtu 
zo štátneho rozpočtu  

- na nákup webového servera 

3 800,- 

č. 4574/2013 
ODDTRFR  
zo dňa 19. 8. 2013 

rozpočtové opatrenie č. 4  
zo štátneho rozpočtu  

- na projekt MK-6170/2013/7.6, Cyrilometodiáda 

1 000,-  

č. 4574/2013 
ODDTRFR  
zo dňa 19 . 8. 2013 

rozpočtové opatrenie č. 5 
zo štátneho rozpočtu  

– na Štúrovo pero (cez  MV SR-OÚ B. Bystrica) 

1 089,12 

č. 4574/2013  
ODDTRFR  
zo dňa 30. 8. 2013 
 

rozpočtové opatrenia č. 6 
zo štátneho rozpočtu  

- na projekt MK-6088/2013/2.5, nákup kníh 

10 000,- 

č. 4574/2013  
ODDTRFR  
zo dňa 29. 11. 2013 

rozpočtové opatrenie č. 7  
z daňových príjmov BBSK 

- tovary a služby (na kofinancovanie projektov 1 200,- €, 
neuhradené záväzky 4 902,- €) 

6 102,- 

č. 4574/2013 ODDTRFR  
zo dňa 12. 12. 2013 

rozpočtové opatrenie č. 8 
zo štátneho rozpočtu 

- na kultúrne poukazy 

600,- 

č. 4574/2013  
ODDTRFR  
zo dňa 16. 12. 2013 

rozpočtové opatrenie č. 9 
presun rozpočtu medzi kategóriami na rok 2013 

- z miezd  
- do odvodov 
- energií 
- na bežné transfery 

 
 

-855,- 
-1 234,- 

930,- 
1 159,- 

č. 4574/2013  
 ODDTRFR  
zo dňa 31. 12. 2013 

rozpočtové opatrenie č. 10  
presun rozpočtu medzi kategóriami na rok 2013 

- z miezd  
- tovary a služby 

 
 

-4,79 
4,79 

 
K 31. 12. 2013 činili dotácie od zriaďovateľa a boli vyčerpané na bežné výdavky 336 117,- € 
(100 %),  z dotácií štátneho rozpočtu 20 289,12 €  (100 %)  z toho bežné 16 489,12 € a  
kapitálové 3 800 €.  
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V roku 2013 knižnica zrealizovala: 
 celoslovenskú novinársku súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov „Štúrovo pero 2012“  

s finančným zabezpečením vyhlasovateľov a spoluorganizátorov, 
 celoslovenskú súťaž „Literárny Zvolen 2013“ s finančným zabezpečením vyhlasovateľov 

a spoluorganizátorov (Mesto Zvolen – dotácia 1 500,- EUR), 
 „Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti“ s finančným zabezpečením  Českého spolku  

vo Zvolene (587,- EUR), 
 podujatie pre deti Noc s Andersenom s materiálnou podporou firiem Tesco Extra Zvolen 

a McDonald´s Zvolen, 
 aktivity pri príležitosti 770. výročia  založenia mestských výsad mesta Zvolen (tlač 

publikácie Pamätníky mesta Zvolen a podujatia pre deti) s finančnou podporou Mesta 
Zvolen (1 500,- EUR), 

 celoročnú kampaň Jednu knihu ročne - Kúpiť - prečítať – darovať, knižnica takto získala 
114 nových knižných titulov do svojho knižničného fondu, 

 mnoho  ďalších  kultúrno-vzdelávacích aktivít,  
 rekonštrukciu elektroinštalácie v I. etape – 1. a 2. poschodie a následné vymaľovanie 

obslužných oddelení a chodby na 1. poschodí, svojpomocné vymaľovanie kancelárií  
na 2. poschodí, 

 výmenu časti odkvapových žľabov z dôvodu zatekania do budovy knižnice,  
 v rámci dobrovoľníckej činnosti  získala 4 dobrovoľníkov do knižnično-informačných 

služieb,  
 na základe dohody zabezpečila 1 absolventskú prax  v Útvare riaditeľa, oddelení 

metodiky a automatizácie. 
 
V roku 2013 sa knižnici nepodarilo zrealizovať: 

 hygienický náter chodby na 2. poschodí, prízemia, suterénu  a výmenu osvetlenia  
v priestoroch knižnice (odporúčania pracovnej zdravotnej služby z previerok BOZP  
v rokoch 2008 – 2011), 

 tieto aktivity organizácia nezrealizovala, nakoľko všetky činnosti súvisia s opravou 
elektroinštalácie (opakované maľovanie, nové osvetľovacie telesá). 

 
Zamestnanci Úradu hlavného kontrolóra BBSK na základe poverenia č. 35/2013 vykonali  
v organizácii následnú finančnú kontrolu zameranú na kontrolu splnenia opatrení prijatých 
na nápravu nedostatkov zistených následnou kontrolou č. 36/2012  a odstránenie príčin ich 
vzniku. Kontrolou nebolo zistené nedodržanie všeobecne záväzných  právnych a interných 
predpisov. 
 
Na základe poverenia č. 18657-2/2013-ZV zo dňa 19. 11. 2013 vykonali zamestnanci  Sociálnej 
poisťovne, pobočka Zvolen kontrolu odvodu poistného na sociálne poistenie v období  
od 1. 6. 2007 - 31. 10. 2013. Nedostatky neboli zistené. 
 
V roku 2013 ÚBBSK vykonal verejné obstarávanie na dodávku a distribúciu elektriny pre 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti. Na základe výsledku verejného obstarávania uzatvorí 
knižnica v roku 2014 Zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny so Stredoslovenskou energetikou 
Žilina.  
 
ÚBBSK vykonal verejné obstarávanie na rekonštrukciu elektroinštalácie krajskej knižnice. 
Víťazom sa stala firma Ing. Štefan Ľubek-LOES Hruštín.  
 
Krajská knižnica vykonala verejné obstarávanie na dodávku stravných lístkov  
na roky 2013-2014. Víťazom sa stala firma Le chegue dejeuner, s.r.o. Bratislava s ktorou 
podpísala  aj zmluvu. 
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Na realizáciu celoslovenskej súťaže Štúrovo pero podpísala darovaciu zmluvu s  Martinus.sk, 
s.r.o. Martin (400,- EUR), zmluvu o poskytnutí grantu s Nadáciou Pontis (5 000,- EUR),  Nadáciou 
Slovenskej sporiteľne (100,- EUR) a Zmluvu o zabezpečení, realizácii a financovaní  
s Ministerstvom vnútra - Obvodným úradom Banská Bystrica ( 1 090,- EUR). 
 
Na nákup kníh boli uzatvorené darovacie zmluvy s Ing. V. Maňkom (400,- EUR),  
MVDr. D. Gogolom (100,- EUR), Mgr. T. Bellom (230,- EUR) a jedna darovacia zmluva na 
knižnično-kultúrne aktivity s doc. Ing. Arch. J. Húsenicovou (50,- EUR). 
 
Z Dotačného systému MK SR 2013 knižnica podpísala zmluvy o podmienkach použitia a 
vyúčtovania dotácie na nákup výpočtovej techniky, servera, knižničného fondu a na podujatie 
Cyrilometodiáda (podrobnejšie na konci vyhodnotenia). 
 

1. VÝSLEDOK  HOSPODÁRENIA 
 

Knižnica aj napriek efektívnemu využitiu finančných prostriedkov ako aj  získaním financií na 
realizáciu kultúrnych podujatí z iných zdrojov dosiahla záporný výsledok hospodárenia  
vo výške 15 829,22 EUR.  Tento sa odzrkadlil aj znížením daňových príjmov od zriaďovateľa 
oproti roku 2012 (rok 2012 – 363 066,- EUR, rok 2013 – 336 117,- EUR, rozdiel zníženie dotácie 
o 26 949,- EUR). 
 
Knižnica celkom na zabezpečenie činnosti použila náklady vo výške 421 509,- EUR, z toho 
z daňových príjmov 336 117,- EUR zo ŠR 16 489,- EUR, od Mesta Zvolen na základe 
objednávok na akcie 2 909,- EUR, z grantov a príspevkov 7 980,- EUR  a z vlastných príjmov 
58 014,-  EUR . 
 

 
Ukazovateľ v EUR 

Schválený 
rozpočet na 

rok 2013 

Upravený 
rozpočet na 

rok  2013  

 
Čerpanie 
 k 31. 12.   

 
% 

plnenia 
Mzdové výdavky a odvody 302 840 304 880 304 880 100 
Tovary a služby  bez OON 47 004 100 800 116 629 115 
Spolu 349 844 405 680 421 509 104 

 

 
BEŽNÉ VÝDAVKY 
 

 
Čerpanie nákladov v EUR 

Upravený 
rozpočet na 

rok 2013 

Čerpanie  
k 31.12. 

% 
 plnenia 

Spotrebné nákupy (účet 50) 56 165 56 164,76 100 
Služby (účet 51) 10 135 25 963,53 256 
Osobné náklady (účet 52) 317 090 317 090,39 100 
Ostatné náklady (účty 53, 54, 56, 59) 1 965 1 964,51 100 
Odpisy, tvorba rezervy (účet 55) 20 325 20 325,55 100 
Náklady spolu 405 680 421 508,74 104 

 
a) Spotrebné nákupy: 

 
Ukazovateľ v EUR 

Upravený 
rozpočet na 

rok 2013 

Čerpanie  
k 31. 12.  

% 
 plnenia 

Spotreba  materiálu 29 190 29 189,72 100 
Spotreba energie 26 975 26 975,04 100 
Spotrebné nákupy spolu 56 165  56 164,76 100 
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Spotreba materiálu na nákup knižničného fondu - náklady na hlavnú činnosť predstavovali 
sumu 14 569,56 (22 694,72 EUR v r. 2012), z toho 1 087,72 EUR sú náklady budúcich období 
(predplatné časopisov). Z bežného transferu BBSK 2 107,60 EUR, zo ŠR 10 000,- EUR, od darcov  
730,- EUR a z vlastných príjmov 1 731,96 EUR.  
 
V ostatnej spotrebe materiálu knižnica zabezpečila nevyhnutný nákup spotrebného materiálu 
558,- EUR, údržbárskeho materiálu 46,- EUR (342,- EUR v r. 2012), kancelárskych potrieb  
128,- EUR (841,- EUR v roku 2012),  drobného materiálu výpočtovej techniky 566,- (707,- EUR 
v r. 2012), materiálu na auto a PHM 393,- (695,- EUR v r. 2012), nákup operatívnej evidencie  
4 371,- EUR (4 004,- EUR – nákup výpočtovej techniky z DS MK SR 2013 so spolufinancovaním a 
tlačiarne), čistiace potreby 276,- EUR (563,- EUR z r. 2012)  a iné.  
 
Náklady na spotrebu energií činili 26 975,- EUR, z toho na spotrebu elektrickej energie  
26 096,- EUR a vody 879,- EUR.  
 

b) Služby: 
 

Ukazovateľ v EUR 
Upravený 

rozpočet na 
rok 2013 

Čerpanie  
k 31. 12. 

% 
 plnenia 

Oprava a údržba 6 643 7 483,14 113 
Cestovné 700 615,14 88 
Reprezentačné 80 282,03 353 
Ostatné služby 2 712 17 583,22 648 
Služby spolu 10 135 25 963,53 256 

 
Oprava a údržba predstavovali sumu 7 483,- EUR (2 436,- EUR v r. 2012). V sledovanom roku 
knižnica   zabezpečila  opravu  žľabov z dôvodu zatekania do budovy, čistenie kanalizácie, 
maľovanie po rekonštrukcii elektroinštalácie, oprava elektriny, opotrebovaného motorového 
vozidla, telefónnej linky a iné.  
 
V roku 2013 knižnica zrealizovala 1. etapu rekonštrukcie elektroinštalácie (výpadky energie 
a poruchy vo funkčnosti zariadení a prepaľovanie starých hliníkových káblov už od roku 2009). 
Na odstránenie havarijného stavu je  nutná aj rekonštrukcia v 2. etape, ktorá je však v ohrození 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (viac v kapitálových výdavkoch).  
 
Cestovné v roku 2013 činilo 615,- EUR (875,- EUR v r. 2012). Jedna zamestnankyňa sa zúčastnila 
na zahraničnej pracovnej ceste.  
 
Reprezentačné náklady predstavovali 282,- EUR. Z toho 225,- EUR bolo použitých na akciu 
Cyrilometodiáda – krajský festival záujmových  a prezentačných aktivít spojený s korunováciou 
Kráľa čitateľov a Kráľa pisateľov.  
 
Ostatné služby činili 17 583,- EUR(viac ako v r. 2012 - 15 974,- EUR z dôvodu čerpania služieb 
na akcie zo sponzorstva a príspevkov). Poštovné činilo 1 955,- EUR, telekomunikačné 
a internetové služby 3 049,- EUR, servisná činnosť 1 087,- EUR, povinné revízie 212,- EUR 
(menej ako v r. 2012, ale nerealizovali sa revízie tlakových nádob a elektrospotrebičov 
z nedostatku finančných prostriedkov), školenia 117,- EUR,  služby technika BOZP, PO   
398,- EUR, ochrana objektu 174,- EUR, náklady na technický dozor pri rekonštrukcii 
elektroinštalácie 540,- EUR, služby realizované na aktivity knižnice z iných zdrojov financovania 
4 348,- EUR  a iné. 
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c) Osobné náklady 
 
 Mzdové výdavky a odvody: 

 
Ukazovateľ v EUR 

Upravený 
rozpočet na 

rok 2013 

Čerpanie 
- BBSK 

Čerpanie 
- vlastné 

zdroje 

Čerpanie  
k 31. 12. 

Spolu 

% 
 plnenia 

Platy 222 245,21 222 245,21  222 245,21 100 
OON 739 500 239 739  
Zákonné poistenie - odvody 77 826,92 77 826,92  77 826,92 100 
Ost. sociálne poistenie –DDS 4 068,19 141,08 3 927,11 4 068,19 100 
Spolu 304 879,32 300 713,21 4 166,11 304 879,32 100 

 
Ku 31. 12. 2013  pracovalo v knižnici 30  fyzických  osôb, prepočítane 28. Priemerný mesačný 
plat dosiahol sumu  661,-  EUR.  
 
Ostatné osobné náklady predstavovali sumu 12 211,- EUR, z toho náklady zamestnávateľa  
na stravné (9 222,- EUR), tvorba sociálneho fondu (1 946,- EUR) a náklady pri dočasnej  
pracovnej neschopnosti  zamestnancov (1 043,- EUR). 

d) Ostatné náklady predstavovali 1 965,- EUR, z toho napr. daň z nehnuteľnosti 754 EUR, odvoz 
komunálneho odpadu 799,- EUR, koncesionárske poplatky 223,- EUR, bankové poplatky  
41,- EUR, poistné 110,- EUR a iné.  

e) Odpisy hmotného a nehmotného majetku činili sumu 16 770.- EUR, z toho odpisy BBSK  
9 282,- EUR,  ŠR 858,- EUR a z vlastných zdrojov 6 630,- EUR. 

Rezerva za nevyčerpanú dovolenku na rok 2013 spolu s odvodmi do poisťovní 
tvoria  sumu  3 555,56 EUR. 
 
Zo štátneho rozpočtu boli schválené finančné prostriedky v celkovej sume 20 289,12 EUR. 
Z toho: 
 Dotačný systém MK SR 2013 bol použitý na podporené projekty: 
- nákup kníh –  10 000  EUR 
- Cyrilometodiáda, krajský festival –  1 000  EUR 
- Obnova technického vybavenia obslužných pracovísk - výpočtovej techniky  –  3 800 EUR 
- kultúrne poukazy  -  600  EUR 
- kapitálový výdavok – nákup servera – 3 800 EUR 

 
 Ministerstvo vnútra SR cez Obvodný úrad B. Bystrica na Štúrovo pero 1 089,12 EUR. 

 

 
 
 

VÝNOSY 
 
Celkové výnosy knižnice činili 405 679,52 EUR. Z toho : 

 dotácie od zriaďovateľa 336 117 EUR (v roku 2012 - 363 066 EUR) (82,85%) 
 dotácie zo ŠR 16 489,12 EUR (4,06%) 
 výnosy z činnosti knižnice 38 204,45 EUR (9,42%) 
 ostatné výnosy 14 868,95 EUR (3,67%) 
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Z toho výnosy predstavovali napr.: 
 príjmy z knižničnej  činnosti 24 944,- EUR, z toho registračné poplatky 15 322,- EUR, 

upomienky 6 190,- EUR, kopírovanie 390,- EUR,  tlač dokumentov 603,- EUR, rezervácie 
1 123,- EUR, vypracovanie rešerší 423,- EUR, MVS 276,- EUR a iné, 

 prenájmu 92,- EUR,  
 za poskytnutie služieb  - akcie na objednávky  3 496,- EUR (Mesto Zvolen, Český spolok 

vo Zvolene), 
 príjmy z prevádzkovej činnosti 1 692,- EUR za súkromné telefonické hovory, zber 

druhotných surovín, predaj kníh, ubytovanie a strava na vlastné náklady pri Štúrovom 
pere), 

 sponzorské 7 980,- EUR  na Štúrovo pero, nákup kníh, kultúrne aktivity knižnice,  
 ostatné výnosy 14 869,- EUR za odpisy z kapitálových transferov, zúčtovanie rezerv 

za nevyčerpanú dovolenku z r. 2012. 
 

 

2.  FINANČNÉ  FONDY 
 
Rezervný fond 
K 1. 1. 2013 mala knižnica na rezervnom fonde 19 961,21 EUR - kladný  VH za rok 2011 
a v priebehu roku ho zvýšila o kladný VH za rok 2012 v sume 8 310,75 EUR.  K 31. 12. 2013 činí 
rezervný fond 28 271,96 EUR. Časť z neho použije na vyrovnanie záporného výsledku 
hospodárenia z roku 2013 (15 829,22 EUR). 

 
3. POHĽADÁVKY 
 
Krajská knižnica ku 31. 12. 2013 neeviduje žiadne dlhodobé pohľadávky. 
Eviduje  krátkodobé pohľadávky – náklady budúcich období (predplatné za časopisy  
na rok 2014) v sume 1 087,72 EUR;  22,54 EUR (za stravovacie kupóny od ZO OZPK) 
a reklamáciu za faktúry z elektrickej energie v sume 9 145,72 EUR. 

 
 

4.  ZÁVÄZKY 
 
Krajská knižnica tvorí dlhodobý záväzok – sociálny fond  ku 31. 12. 2013 v  sume  
344,15 EUR  a krátkodobý záväzok – dodávateľské faktúry za 12/2013 platené v 1/2013 
v sume128,51 EUR a daňové záväzky v sume 7,80 EUR. 
 
Krajská knižnica neeviduje záväzky po lehote splatnosti. 
 
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 
 
Kapitálový transfer na rok 2013 zo strany zriaďovateľa nebol knižnici pridelený. Podarilo sa jej 
získať zo štátneho rozpočtu kapitálový transfer na nákup servera v sume  3 800,- EUR.  
 
Z vlastných zdrojov v sume 21 149,81 EUR uhradila spolufinancovanie  na nákup servera 206,80 
EUR, projektovú dokumentáciu 1 400,- EUR a rekonštrukciu elektroinštalácie - 1. etapu v sume 
19 543,01 EUR.   
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Krajská knižnica k rekonštrukcii elektroinštalácie zabezpečila v roku 2013 z vlastných zdrojov 
projektovú dokumentáciu (1 400,- EUR), technický dozor (540,- EUR), vymaľovanie priestorov 
oddelení  a chodby na 1. poschodí (2 281,- EUR), svojpomocné vymaľovanie kancelárií   
na 2. poschodí (materiál v sume 85,- EUR) a samotnú rekonštrukciu 1. etapy 19 543,- EUR, t. j. 
spolu 23 849,- EUR.  Od zriaďovateľa nežiadala žiadne finančné prostriedky. Druhú etapu sa jej 
nepodarí zrealizovať bez finančnej podpory zriaďovateľa. Ak sa nezrealizuje druhá etapa 
investície, zostáva elektroinštalácia naďalej v havarijnom stave.  
 
Na rekonštrukciu elektroinštalácie si krajská knižnica ušetrila v rámci úsporných opatrení a pri 
maximálnom šetrení, nakoľko havária pretrváva od roku 2009. V registri investícií 
pri predbežnej cenovej ponuke ju plánovala celú  v sume cca 33 000,- EUR z vlastných zdrojov. 
Na základe verejného obstarávania víťaz určil najnižšiu sumu na celkovú rekonštrukciu  
40  240,43 EUR. Prvá etapa v sume 19 543,01 EUR sa vykonala v roku 2013.  Druhú etapu, aj keď 
ju plánovala z vlastných zdrojov,  v roku 2014 nebude môcť realizovať v plnej výške nakoľko 
použila finančné prostriedky na bežné výdavky, aby zabezpečila plynulý chod knižnice  a víťazná 
ponuka je vyššia ako mala naplánované finančné prostriedky z vlastných zdrojov.  
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Príloha č. 3:  VYČÍSLENIE HOSPODÁRENIA  (v%) 
 

  
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2013 
V EUR 

 
v % 

 Celkové náklady na činnosť  
a z toho: 

421 509 100 

a) - podiel miezd z celkových nákladov 
- podiel odvodov do poisťovní  
  z celkových nákladov 
- nákup knižničného fondu z celkových nákladov 
- zostávajúcich náklady na prevádzku 

222 245 
81 895 

 
14 570 

 
102 799 

52 
20 

 
3 

 
 

24 
b) - príjmy organizácie  

  z celkového rozpočtu 
37 429 9 

 

 
 
 

Prehľad o pridelených a použitých finančných prostriedkov  
v DS MK SR 2013 

 
 
Číslo projektu 
 
 

Názov projektu Výška zo 
ŠR v EUR 

Pridelená výška 
z kofinancovania 
        v EUR 

Použitá výška na 
kofinancovanie 
        v EUR 

MK – 
6088/2013/2.5 
 

Nákup kníh 10 000 1 000 1 268 

MK – 
6170/2013/7.6 
 

Cyrilometodiáda -krajský 
festival záujmových  
a prezentačných aktivít 
s korunováciou Kráľa 
čitateľov a Kráľa 
pisateľov 

1 000 300 300 

MK – 
6087/2013/2.1 

Obnova technického 
vybavenia obslužných 
pracovísk – nákup 
výpočtovej techniky    

3 800 200 404 

MK – 
8325/2013/8.2 

Kultúrne poukazy   600   

Spolu  bežné   15400 1 500 1972 
MK- 
5988/20113/2.1 

Zakúpenie webového 
servera 

3 800 0 207 

Spolu kapitálové  3 800 0 207 
Spolu  19 200 1 500 2 179 

 
 
 


