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Vyhodnotenie činnosti HNK za rok 2012

I. HLAVNÉ ÚLOHY:
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši (ďalej len
knižnica) sa v roku 2012 zameriavala na plnenie úloh v zmysle „Plánu činnosti HNK na rok
2012“, ktorý zohľadňoval ciele určené zriaďovateľom v „Koncepcii kultúry a kultúrneho
dedičstva BBSK na roky 2010 – 2015“, kládla dôraz na poskytovanie kvalitných základných
a špecializovaných knižnično-informačných služieb a funkcií, ktoré vyplývajú zo základných
legislatívnych predpisov, ako sú Zákon NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a Stratégia
rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013. Knižnica ďalej plnila úlohy a
požiadavky vyplývajúce z priebežných požiadaviek zriaďovateľa, MK SR, SNK ako
ústredného metodického centra a stavovských organizácií (Spolku slovenských knihovníkov
a Asociácie slovenských knižníc).
1. Ciele
1.1. Dlhodobý cieľ:
Hlavným cieľom knižnice v sledovanom období bolo reagovať na neustále sa vyvíjajúce
potreby a požiadavky používateľského okolia aplikovaním pozitívnych skúseností a nových
foriem práce s používateľmi. Zabezpečiť a skvalitniť poskytované knižnično-informačné
služby pre svojich používateľov, realizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia s cieľom
propagovať knižnicu a získavať ďalších používateľov a návštevníkov s čo najnižšími
finančnými nákladmi. Knižnica dodržiava ochranu osobných údajov používateľov za
účelom poskytovania knižnično-informačných služieb v súlade so zákonom. Dlhodobý cieľ
sa knižnici darí napĺňať.
1.2. Konkrétne ciele knižnice:
•

V súlade so schváleným programovým rozpočtom BBSK na rok 2012 (Program 010
Kultúra, podprogram 01002 Knižnice) knižnica splnila zriaďovateľom určené
merateľné ukazovatele činnosti:
Ukazovateľ

Plán 2012

Skutočnosť 2012

Plnenie v %

850

860

101,18

138 000

164 681

119,34

Počet registrovaných
používateľov knižnice

2 000

2 093

104,65

Počet registrovaných
návštevníkov knižnice

32 000

35 684

111,51

Počet získaných knižničných
jednotiek
Počet výpožičiek

•

knižnica venovala permanentnú pozornosť kvalitnému dopĺňaniu knižničného fondu
s aspektom na aktuálne požiadavky používateľov, národnostné zloženie
obyvateľstva a jeho sprístupňovaniu používateľom prostredníctvom účelovo
viazaných finančných prostriedkov a získavaním z iných zdrojov s cieľom napĺňania
jej hlavného poslania;
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•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

úspešným rokovaním s predstaviteľmi Mesta Veľký Krtíš dosiahla knižnica pre rok
2012 a 2013 symbolický prenájom priestorov pre útvar knižnično-informačných
služieb vo výške 1,- € mesačne, čím mesto nepriamo prispelo do rozpočtu knižnice
sumou 3 619,- € ;
v snahe získať mimorozpočtové finančné zdroje pre rok 2012 vypracovala koncom
roka 2011 celkom 6 žiadostí do GS MK Dotácie 2012, v roku 2012 do podprogramu
Kultúrne poukazy 1 žiadosť a 2 žiadosti adresované Mestu Veľký Krtíš. Ďalej sa
orientovala na získanie sponzorstva, knižných darov a efektívne prenajímanie
voľných administratívnych priestorov;
úspešnými rokovaniami s predstaviteľmi mesta Veľký Krtíš knižnica získala finančné
zdroje na spolufinancovanie významného celoslovenského kultúrneho podujatia
knižnice „Škultétyho rečňovanky“;
knižnica realizovala XXI. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe
žiakov základných a stredných škôl „Škultétyho rečňovanky“;
na základe Dohody so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči
poskytovala zvukové dokumenty nevidiacim a slabozrakým obyvateľom regiónu;
v súlade so zmenou legislatívy prepracovala a doplnila interné dokumenty pre jej
ďalší plynulý chod;
pre zabezpečenie ochrany knižničného fondu pokračovala v balení dokumentov do
ochranných fólií;
vyššiu informovanosť občanov a používateľov knižnično-informačných služieb sa
darilo napĺňať aktualizáciami webového sídla knižnice a poskytovaných služieb
prostredníctvom on-line katalógu knižnice. V regionálnom týždenníku Pokrok
knižnica pravidelne publikuje informácie a novinky z jej diania;
v rámci regionálnych kompetencií poskytovala metodickú, informačnú
a koordinačnú pomoc 68 obecným knižniciam a spolupracovala s knižnicami iných
typov;
kultúrno-spoločenská a vzdelávacia činnosť bola orientovaná na napĺňanie záujmov
a potrieb používateľov so zámerom realizovať atraktívne prezentačné aktivity
s dôrazom na netradičné, novátorské metódy s cieľom získavať nových používateľov
a zvýšiť všeobecný záujem o služby knižnice; knižnica prepojila svoje aktivity
s výchovno-vzdelávacím programom materských, základných a stredných škôl, čím
sa dosiahlo spestrenie vyučovacieho procesu s pozitívnym vplyvom na vzťah detí
a mládeže ku kultúrnym a etickým hodnotám a taktiež ku knižnici samotnej.

Všetky záväzné plánované ukazovatele knižnica splnila. Čiastočné nesplnenie niektorých
ďalších vlastných plánovaných úloh zameraných na zlepšenie pracovného prostredia,
zhodnotenia majetku BBSK v správe knižnice (opravy, rekonštrukcie, doplnenie
informačných technológií a pod.) bolo zapríčinené nedostatkom finančných zdrojov
v dôsledku úpravy rozpočtu knižnice v súlade s „Úspornými opatreniami“, neposkytnutím
dotácie mesta Veľký Krtíš na nákup KF z dôvodu poklesu plánovaných finančných
prostriedkov z daňových príjmov.
2. Riadenie organizácie a organizácia práce
a) Zhodnotenie spôsobov riadenia organizácie zo strany riaditeľa, zhodnotenie
účinnosti riadenia a vzájomná spolupráca vedúcich oddelení
Pracovné porady vedenia knižnice (4), celoknižničné porady zamestnancov (1)
a pravidelné operatívne porady sa zaoberali úlohami a plnením plánovaných
ukazovateľov, prijatými legislatívnymi opatreniami, plnením a kontrolovaním úloh,
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ktoré vyplynuli z požiadaviek zriaďovateľa, metodických usmernení, stavovských
organizácií a interných potrieb pre technické a organizačné zabezpečenie plynulého
chodu knižnice. Operatívne porady vedenia a zamestnancov knižnično-informačných
služieb boli vykonávané priebežne. Zamestnanci boli priebežne oboznamovaní
s aktuálnymi informáciami z oblasti knihovníctva a riadenia knižnice. Pravidelne
štvrťročne boli hodnotené plnenia hlavných ukazovateľov činnosti, čerpanie
finančných prostriedkov a plnenie prijatých úsporných opatrení na rok 2012. Spätná
väzba vo vzťahu riadenia a kontroly je zabezpečovaná verbálnou aj písomnou
formou, systémom zápisov z pracovných porád, kvartálnych prehľadov plnení
hlavných ukazovateľov. Aktívnou spoluprácou medzi zamestnancami jednotlivých
útvarov a oddelení knižnice sa darilo zabezpečovať plynulý tok informácií a výmena
získaných skúseností.
b) Zhodnotenie fungovania organizácie podľa organizačnej štruktúry.
V súlade s novým organizačným poriadkom HNK všetky potrebné činnosti
knižnice vykonávalo 12 zamestnancov. Pre vykrytie odborných činností v dôsledku
znižovania počtu zamestnancov v predchádzajúcich rokoch je väčšina činností
kumulovaná. Kumulácie odborných činností hraničia s bezproblémovým chodom
služieb a samotných odborných činností. Plynulosť poskytovaných knižničnoinformačných služieb centrálneho pultu zabezpečujú striedaním služieb pri jeho
obsluhe všetci odborní zamestnanci.
Knižnično-informačné služby knižnice sú pre verejnosť prístupné 40 hodín
týždenne v rozsahu:
pondelok - streda
9,00 – 17,00 hod.
štvrtok
- piatok 10,00 – 18,00 hod.
c) Vnútorné smernice – nové, upravené, zmenené
V súlade s meniacou sa legislatívou a internými potrebami, knižnica
vypracovala (pozmenila, resp. upravila) nasledovné vnútorné smernice
a dokumenty:
- Kolektívna zmluva na rok 2012 (účinnosť od 2.1.2012)
- Pracovný poriadok (účinnosť od 1.1.2012)
- Zásady práce akvizičnej komisie (účinnosť od 28.5.2012)
- Organizačný poriadok (účinnosť od 1.7.2012)
- Interná smernica vyraďovacej a likvidačnej komisie (účinnosť od 1.11.2012)
- Dodatok č. 8 Interných zásad pre vykonávanie hospodárskych dispozícií pri
hospodárení s majetkom organizácie a obehu účtovných dokladov (účinnosť
od 1.11.2012)
- Príkaz č. 1/2012 na vykonanie inventarizácie peňažných prostriedkov
v hotovosti k 31.3.2012
- Príkaz č. 2/2012 v záujme poskytovania kvalitných knižnično-informačných
služieb k spokojnosti všetkých používateľov knižnice
- Príkaz č. 3/2012 na vykonanie inventarizácie peňažných prostriedkov
v hotovosti k 30.9.2012
- Príkaz č. 4/2012 na vykonanie inventarizácie peňažných prostriedkov
v hotovosti k 31.10.2012
- Príkaz č. 5/2011 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov
a pohľadávok k 31.12.2012
- Príkaz č. 6/2012 na vykonanie inventarizácie peňažných prostriedkov
v hotovosti k 31.12.2012
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Regionálna knižnica bola kolektívnym členom odborných záujmových združení:
- Spolku slovenských knihovníkov
- Slovenskej asociácie knižníc.
Opatrenia
1.
Priebežne štvrťročne hodnotiť plnenie plánovaných hlavných ukazovateľov činnosti
knižnice, čerpanie finančných prostriedkov a plnenie úsporných opatrení na rok 2013.
2.
Zabezpečovať plynulý tok informácií, aktívnu spoluprácu a výmenu skúseností medzi
zamestnancami jednotlivých útvarov a oddelení podľa organizačnej štruktúry
organizácie.
2. V súlade
s meniacou
sa
legislatívou
a internými
potrebami
aktualizovať
a vypracovávať vnútorné smernice knižnice.
T: priebežne

Z: riaditeľka, vedúca KIS, vedúca ETČ

3. Personálne zabezpečenie
Priemerný evidenčný počet
(prepočítaný)

Priemerná mzda v
EUR

Priemerná veková
hranica

11,75

584,05

45,5

Pracovný čas zamestnancov v súlade s kolektívnou zmluvou bol 37,5 hodín týždenne.
Stav zamestnancov celkom : fyzicky 12
prepočítaný 11,75
Stav odborných zamestnancov: fyzicky 8
prepočítaný 7,75.
Na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny V. Krtíš o poskytnutí
príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v oblasti kultúry podľa §52
a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vykonávali dobrovoľnícke služby:
- v období od 1.01. - 31.03.2012 - 4 pracovníci
- v období od 1.01. - 30.04.2012 - 2 pracovníci
- v období od 1.05. - 31.10.2012 - 4 pracovníci
- v období od 1.06. - 31.11.2012 - 1 pracovník
- v období od 1.12. - 31.12.2012 - 1 pracovník,
ktorí zabezpečovali opravy väzieb kníh, balenie knižničného fondu do ochranných fólií,
farebné označovanie náučnej literatúry, doručovanie upomienok a vykonávali pomocné
administratívne práce v útvare ETČ.
V priebehu roka absolvovali v knižnici v rámci stredoškolského štúdia školskú prax 3
študenti.
a) V útvare ekonomicko-technických činností k 31.12.2012 pracovali 3 fyzické osoby
(prepočítaný úväzok 2,5, ďalší 0,5 úväzku patrí vedeniu spisovej agendy sekretariátu HNK).
Pracovný pomer na vlastnú žiadosť k 31.10.2012 ukončila jedna zamestnankyňa pracovnej
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pozície sekretárka - účtovníčka. Na jej miesto bola v súlade s organizačným poriadkom od 1.
novembra 2012 prijatá nová zamestnankyňa. Zamestnanci zabezpečovali komplexne
účtovníctvo, rozpočtovanie, pokladňu a financovanie knižnice, personalistiku, mzdové
účtovníctvo, štatistiku, spisovú službu, správu a ochranu majetku, prevádzku a údržbu
knižnice. Riešili aplikáciu nových právnych predpisov, zmien a opatrení do praxe.
Informatik zabezpečoval plynulý chod a systematickú údržbu používanej výpočtovej
techniky a softvérov. Útvar pre svoju činnosť využíval komplexný informačný systém
VUCNET s jednotlivými podsystémami a bankové účty prostredníctvom Štátnej pokladnice.
Útvar spolupracoval s Obvodným úradom vo Veľkom Krtíši a s Úradom práce, soc.
vecí a rodiny pri realizácii projektu z fondov EÚ vytvorením pracovných miest a s agentúrou
VaV Servis Prešov za účelom prenájmu školiacej miestnosti na realizáciu 2 rekvalifikačných
kurzov dlhodobo nezamestnaných.
Opatrenia:
1. Zúčastňovať sa odborných konzultácií a školení.
2. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vytvárať pracovné miesta v rámci
projektu z fondov EÚ.
b) V útvaroch odborných činností bolo k 31.12.2012 zaradených 8 fyzických osôb,
prepočítane 7,75 úväzku (1 metodička a vedúca KIS, 7 odborných zamestnancov útvarov KIS
a KIF). Jedno voľné pracovné miesto v KIS v kumulácii s bibliografiou bolo v mesiacoch
január – február 2012 čiastočne pokryté pracovníčkou dobrovoľníckej služby formou dohody
o vykonaní práce a od 1. marca 2012 bol s pracovníčkou uzatvorený riadny pracovný
pomer. Odborní zamestnanci boli maximálne vyťažení, väčšina z nich vykonávala
kumulované funkcie. Z uvedeného počtu spĺňa v súčasnosti požadované odborné
knihovnícke vzdelanie všetkých 8 zamestnancov. Zamestnanci komplexne zabezpečujú
kompletné odborné činnosti knižnice - akvizíciu, katalogizáciu, metodiku, bibliografiu,
ochranu KF, MVS a automatizované KIS a kultúrno-výchovné podujatia.
Opatrenia:
1. Využívať nové možnosti knižnično-informačného systému a ponuky vzdelávacích aktivít
pre zvýšenie efektivity práce, kvalitnejšieho a rýchlejšieho uspokojovania záujmov
používateľov.
c) Účasť na školeniach, odborných a vzdelávacích aktivitách.
Odborní zamestnanci KIS a KIF sa zúčastnili 5 odborných pracovných
porád, absolvovali 18 vzdelávacích podujatí, seminárov a konferencií organizovaných SNK v
Martine, Univerzitnou knižnicou v Banskej Bystrici, KKĽS vo Zvolene, Krajskou knižnicou
v Žiline, firmou Lanius Tábor, SSK, Úradom BBSK a inými inštitúciami.
Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov vo Zvolene pripravila pre svojich
členov dňa 23. mája 2012 celodennú odbornú exkurziu do Apponyiovskej knižnice
v Oponiciach a Univerzitnej knižnice UKF v Nitre, ktorú absolvovalo 5 odborných
pracovníkov knižnice.
Spolupráca s mestskou knižnicou v Balašských Ďarmotách zatiaľ pokračuje iba
v intenciách pozvánok na kultúrne aktivity knižníc.
Zamestnanci útvaru ETČ absolvovali 3 pracovné porady BBSK a 1 školenie k
problematike mzdového účtovníctva.
d) Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
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V roku 2012 jedna nová zamestnankyňa absolvovala rekvalifikačný kurz pre
pracovníkov s neknihovníckym vzdelaním "Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc
pre znalostnú spoločnosť" v SNK v Martine.
V súčasnosti si dve zamestnankyne zvyšujú kvalifikáciu na vlastné náklady štúdiom
na vysokej škole.

Opatrenia:
1. V súlade so vzdelávacími aktivitami zriaďovateľa a Stratégiou rozvoja slovenského
knihovníctva na roky 2008 – 2013 naďalej umožňovať zamestnancom účasť na rôznych
formách vzdelávania v odbornej činnosti, IT, jazykovej príprave. Dbať, aby získané poznatky
a skúsenosti boli odovzdané informáciou všetkým zamestnancom knižnice a aby sa
pozitívne skúsenosti aplikovali v praxi.
2. Zameriavať aj na zvládanie stresových a krízových situácii pri práci s používateľmi,
osvojovanie si zásad zdravej asertivity a komunikácie a rozvoja manažérskych zručností
štatutárnych zástupcov organizácie.

4. Technické zabezpečenie úloh
a) Stručné zhodnotenie stavebno-technického stavu budovy v správe organizácie:
• Riaditeľstvo HNK sídli v samostatnom vchode budovy bývalého obytného bloku,
ktorý nevyhnutne potrebuje opravu striešky nad vchodom do budovy a obnovu
fasády spojenú so zateplením objektu.
• V budove riaditeľstva HNK bola v roku 2010 realizovaná kompletná rekonštrukcia
vykurovania a s tým súvisiaca výmena vykurovacích telies a rozvodov ústredného
vykurovania, zateplenie podlahy povalového priestoru pre zamedzenie úniku tepla
pri vykurovaní v súlade s vypracovanou štúdiou na znižovanie energetickej
náročnosti objektu.
• Riaditeľstvo HNK, útvar ETČ, metodička, vedúca útvaru KIS a čiastočne útvar KIF
sídlia na najvyššom poschodí päťpodlažného bloku bez výťahu, čo negatívne vplýva
na dobrú komunikáciu s používateľmi, ako aj na podávanie možných sťažností či
petícií. Plánovaná debarierizácia závisí od finančných možností zriaďovateľa.
• Na základe záverov revíznej správy elektroinštalácie bolo odborným pracovníkom
odporučené zabezpečiť rekonštrukciu elektroinštalácie priestoru garáže služobného
motorového vozidla. V budove riaditeľstva HNK bola doporučená rekonštrukcia
starej elektrickej inštalácie, ktorá nevyhovuje požiadavkám súčasných noriem
vyhotoveniu prúdových chráničov a predpäťovej ochrany vnútorných elektrických
rozvodov pre používanie veľkého počtu výpočtovej techniky.
• Knižnično-informačné služby (ďalej len „KIS“) sú umiestnené v prenajatých
priestoroch kultúrneho domu, o ktorých technický stav budovy sa stará prenajímateľ.

Návrh opatrení:
1. Sledovať platby skutočných nákladov za energie, úhrady nákladov za energie od
nájomníkov vchodu ako aj ušetrené financie v prenajatom priestore KD a tie využiť na
pokračovanie nevyhnutnej údržby a opráv budovy HNK.
2. Predaj nevyužiteľných nebytových priestorov prízemia budovy riaditeľstva HNK, na
ktoré vyhlásilo Zastupiteľstvo Ú BBSK verejnú obchodnú súťaž, spropagovať na webovej
stránke knižnice a informačnej tabuli.
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3. S ohľadom na znižovanie energetickej náročnosti budovy rokovať so spoluvlastníkmi
budovy o realizácii zateplenia fasády, realizovať nevyhnutnú opravu vstupu do budovy.
Odhadované náklady vo výške 17 000 €.
4. Realizovať rekonštrukciu elektroinštalácie priestoru garáže služobného motorového
vozidla a rekonštrukciu starých elektrických rozvodov budovy riaditeľstva HNK.
Odhadované náklady 2 500 €.
5. Zabezpečiť opravu a následnú revíziu bleskozvodov budovy riaditeľstva HNK.
Odhadované náklady 180,- €

b) Stručné zhodnotenie technického vybavenia organizácie:
• Pracoviská KIS majú zabezpečené pripojenie k internetu prostredníctvom
mikrovlnného zariadenia, riaditeľstvo a školiaca miestnosť prostredníctvom aDSL.
Pre nedostatok finančných prostriedkov z vlastného rozpočtu a neschválenie
podaného projektu dotačného systému knižnica v roku 2012 nevykonala žiadnu
obnovu výpočtovej techniky.
• Skvalitnenie tepelnej pohody v letných mesiacoch je zabezpečované 8 klimatizačnými
jednotkami (v administratívnych priestoroch HNK sú inštalované 3 klimatizačné
jednotky a na oddeleniach 5 klimatizačných jednotiek).
• Najnutnejšia prevádzková údržba a drobné opravy technického vybavenia boli
realizované z vlastných zdrojov.
Opatrenia:
1. Zabezpečiť výmenu ďalších 2 technicky zastaraných PC (odd. beletrie a sekretariát HNK),
zakúpiť externé HDD a nový CCD snímač čiarových kódov pre KIS.
Odhadované náklady 1 050 €
2. Zakúpiť novú farebnú tlačiareň pre skvalitnenie edičnej činnosti a propagačných
materiálov knižnice.
Odhadované náklady: 450 €.
3. Zakúpiť 2 klimatizačné jednotky na oddelenie detskej literatúry a beletrie.
Odhadované náklady: 600,- €
4. Zakúpiť 1 výkonný vysávač do KIS.
Odhadované náklady: 100,- €
Zdôvodnenie nesplnenia cieľov:
1. Plánované opravy a úpravy priestorov knižnice, rekonštrukcie budovy HNK,
rekonštrukcie elektroinštalácie ani nákup a obnova technického vybavenia nemohli byť
zrealizované v dôsledku prijatých úsporných opatrení na rok 2012 a krátenia rozpočtových
zdrojov.
c) Úsek bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi:
• Pravidelne boli vykonávané preventívne protipožiarne prehliadky všetkých
pracovísk knižnice technikom PO, nedostatky neboli zistené.
• Zamestnanci knižnice zabezpečujúci ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
absolvovali školenie spojené s overením získaných vedomostí dňa 21.5.2012
a členovia protipožiarnych hliadok absolvovali odbornú prípravu.
• Pravidelné odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych
vodovodov boli vykonané dňa 25.7.2012.
• Opakovaná odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie budovy riaditeľstva
HNK bola vykonaná dňa 19.12.2012.
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Vykonaná bola príprava zamestnancov a vedúcich zamestnancov na plnenie úloh na
úseku CO a obrany dňa 17.8.2012, ktorá bola spojená s „branným dňom“ zameraným
na fyzickú prípravu zamestnancov.
• Za sledované obdobie knižnica nezaregistrovala žiadny pracovný úraz ani chorobu
z povolania.

•

Opatrenia:
1. Za účelom zlepšenia pracovných podmienok pracovísk uskutočniť sanitárny deň.
2. V rámci finančných možností knižnice realizovať vymaľovanie priestorov centrálneho
pultu.
2. V roku 2012 spojiť odbornú prípravu zamestnancov z problematiky civilnej ochrany
s rekondičným dňom pracovnej sily zamestnancov.
5. Vnútorná kontrola
Kontrolná činnosť bola realizovaná v súlade so „Zásadami kontrolnej činnosti HNK“.
Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2012 bolo na písomný príkaz
riaditeľky vykonaných 16 plánovaných kontrol vlastným zamestnancom, povereným
vykonávaním vnútornej kontroly. V zmysle § 29 ods. (3) zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov boli vykonané 4 inventarizácie peňažných
prostriedkov.
Vnútorná kontrola bola zameraná na plnenie povinností vyplývajúcich
z vypracovaných interných smerníc, k aplikácii zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
o vykonávaní finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, dodržiavania Zásad
hospodárenia s majetkom BBSK, zákona NR SR č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a pod.
Záznamy o kontrole boli prerokované s príslušnými zodpovednými zamestnancami.
So závermi bola oboznámená riaditeľka knižnice. Pri kontrolách bolo súčasne sledované
odstránenie drobných zistených nedostatkov vykázaných pri predchádzajúcich kontrolách.
Knižnica neevidovala ani neprešetrovala žiadne sťažnosti ani petície.
V súlade s plnením a sledovaním zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám sú poskytované základné informácie o knižnici na nástenkách
v priestoroch KIS a prostredníctvom webovej stránky knižnice www.hnk-vk.sk.
Opatrenia:
1. Sledovať dodržiavanie zásad finančnej a rozpočtovej disciplíny, úplnosť a správnosť
účtovníctva a pokladne, mzdovej a personálnej agendy, ochranu a správu majetku štátu,
knižničného fondu, ako i dodržiavanie pracovného poriadku, knižničného a výpožičného
poriadku knižnice, všetkých interných smerníc a dodržiavanie zákona o ochrane osobných
údajov.
2. Podľa finančných možností HNK umožniť zamestnancovi vykonávajúcemu internú
kontrolu, zúčastňovať sa školení a odborných seminárov za účelom zvýšenia jej kvality.

6. Plnenie opatrení, vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného kontrolóra
BBSK
Úradom hlavného kontrolóra Úradu BBSK bola vykonaná 1 následná finančná
kontrola č. 14/39/11/2012 dňa 4.4.2012, ktorá konštatovala, že HNK postupuje v zmysle
listu č. 352/2011 zo dňa 25.11.2011, ktorým boli zaslané opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených následnou finančnou kontrolou. Kontrolou nebolo zistené nedodržanie všeobecne
záväzných právnych a interných predpisov.
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II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU
K 31.12.2012 tvorilo knižničný fond knižnice 54 183 knižničných jednotiek (ďalej len
kn.j.). Zo záväzného plánovaného prírastku KF v počte 850 kn.j. predstavoval skutočný
prírastok 860 kn.j. Plán bol splnený na 101,18 %. Oproti roku 2011 bol prírastok KF nižší o 22
kn.j.
Z celkového prírastku tvorili knižničné jednotky získané:
- kúpou
626 kn.j.
- darom
227 kn.j.
- inou formou
7 kn.j. (náhrada za stratený dokument)
Zloženie prírastku (860 kn.j.)
∗ odborná literatúra pre dospelých
∗ krásna literatúra pre dospelých
∗ odborná literatúra pre deti
∗ krásna literatúra pre deti
Spolu

350 kn.j.
323 kn.j.
29 kn.j.
158 kn.j.
860 kn.j.

(40,70 %)
(37,56 %)
(3,37 %)
(18,37 %)
(100,00 %)

Finančné prostriedky vynaložené na nákup KF v danom roku:
UKAZOVATEĽ

V EUR

príspevok z Dotačného systému MK SR
príspevok BBSK
príspevok mesta
vlastné zdroje knižnice
iné
Spolu:

4 000,00
2 618,50
0
298,89
0
6 917,39

POČET KN. J.
541
277
0
42
0
860

V roku 2012 predstavovali všetky náklady na nákup KF celkom hodnotu 6 917,39 €
(vlastné prostriedky + kofinancovanie z BBSK + príspevok GS MK SR), čo bolo menej
o 1 965,82 € ako v roku 2011. V roku 2012 nebola poskytnutá knižnici finančná dotácia na
nákup KF z mesta Veľký Krtíš z dôvodu úpravy nájomného v prenajatých priestoroch
a poklesu plánovaného príjmu z podielových daní. Darmi bol získaný KF v hodnote
1 479,27 €.
Nákup KF na 1 obyvateľa dosiahol v roku 2012 výšku 0,54 € (o 0,15 € menej ako v r.
2011).
V roku 2012 priemerná suma na 1 kn.j. získanú kúpou dosiahla 11,05 € (o 0,79 €
menej ako v r. 2011).
Prírastok KF na 1 obyvateľa nadobudnutý kúpou predstavoval v roku 2012 prírastok
0,049 kn.j. (o 0,008 menej ako v r. 2011).
Knižnica odoberala 55 titulov periodík v 58 exemplároch, čo bolo o jeden titul viac
ako v roku 2011. Náklady na nákup periodík predstavovali sumu 2 212,16 €.
Úbytky KF predstavovali 402 kn.j. v hodnote 1 342,68 €, ktoré tvorili nevymožiteľné
výpožičky, obsahovo neaktuálne, fyzicky opotrebované a stratené dokumenty.

10

Vyhodnotenie činnosti HNK za rok 2012

V maďarskom jazyku pribudlo v roku 2012 do fondu knižnice 30 kn.j. v hodnote
162,42 €, čo predstavuje 3,49 % z celkového prírastku. Oproti roku 2011 bolo doplnených o 6
kn.j. menej.
KF je spracovávaný automatizovane. Fyzická ochrana fondu bola zabezpečovaná
aktívnym elektromagnetickým zabezpečovacím systémom. Knižnica v roku 2012
prostredníctvom pracovníkov dobrovoľníckych služieb a získaných finančných prostriedkov
z Európskeho sociálneho fondu pokračovala v mechanickej ochrane KF opravami väzieb
kníh, balením dokumentov do ochranných fólií od firmy CEIBA a farebným rozlišovaním
knižných dokumentov podľa MDT. Z úspešného projektu MK SR Dotácie 2012 získala
1 250,- €. na ochranný baliaci materiál a označovacie etikety na knihy. Z Európskych
sociálnych fondov prostredníctvom ÚPSVaR knižnica získala rôzny spotrebný materiál
a technické pomôcky na mechanickú opravu a ochranu knižničného fondu v hodnote
1 177,40,- €.
Opatrenia:
1. Aktuálne doplňovať fondy v spolupráci s oddeleniami KIS s ohľadom na požiadavky
používateľov tak, aby sa knižnica stala strediskom informácií pre všetky kategórie
používateľov.
2. Rokovaním s dodávateľmi kníh a kníhkupcami dosahovať čo najvyššie % zľavy a tým
získať do fondu za vynaložené finančné prostriedky na nákup knižničného fondu viac
zväzkov.
3. Vykonávať priebežne prieskum obratovosti poskytovaných periodík a záujmu
používateľov o nové tituly pre ich zaradenie do fondu.
4. V súlade s obnovou KF priebežne prehodnocovať jeho zloženie a vykonávať vyradenie
poškodených, zastaraných a multiciplitných dokumentov.
5. Pri spracúvaní KF využívať zdieľanú katalogizáciu, databázy a katalógy iných knižníc
a tým dosiahnuť úsporu času pracovných úkonov a jednotné akvizičné spracovávanie
dokumentov.
6. Spolupracovať s RK BBSK pri spracúvaní a využívaní anotácií pri elektronickom
spracovávaní dokumentov, priebežne dopĺňať odkazy na plné texty dokumentov
prostredníctvom Zlatého fondu SME a tým poskytovať používateľom kompletné informácie
k vyhľadávaným titulom prostredníctvom on-line katalógu.

III. VÝPOŽIČKY KN.J., REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA
V roku 2012 knižnica realizovala 164 681 výpožičiek kn.j., z toho 107 620 absenčných
a 57 061 prezenčných výpožičiek. Záväzný ukazovateľ 138 000 výpožičiek bol splnený na
119,34 %. V porovnaní s rokom 2011 bol zaznamenaný nárast realizovaných výpožičiek
o 1 884 kn.j.
Priemerný počet výpožičiek na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti
(prepočítaný stav) predstavoval 21 249,16 výpožičiek (o 3 476,56 viac ako v roku 2011).
Priemerný počet výpožičiek na 1 obyvateľa sídla knižnice predstavoval 12,88
výpožičky (o 0,46 viac ako v r. 2011).
Priemerný počet výpožičiek na 1 používateľa knižnice predstavoval 78,68 výpožičky
(o 1,95 menej ako v r. 2011).
Výpožičky literatúry v maďarskom jazyku predstavovali 1,03 % z celkového počtu
výpožičiek (nárast o 0,1 % oproti r. 2011).
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Počas roka 2012 knižnica zaregistrovala 2 093 používateľov (plnenie plánu na 104,65
%), z toho 675 užívateľov do 15 rokov (plnenie plánu na 112,50 %), ktorí z celkového počtu
používateľov tvorili 32,25 %. Oproti roku 2011 knižnica zaznamenala nárast o 74
registrovaných používateľov. Percento používateľov z počtu obyvateľov sídla knižnice
dosiahlo 16,37, čo je nárast o 0,96 % oproti roku 2011.
Príjem za poskytnuté knižnično-informačné služby od registrovaných
používateľov predstavoval sumu 5 021,99 € (spolu s kultúrnymi poukazmi).
Celková návštevnosť dosiahla 35 684 osôb, čo predstavovalo plnenie plánu na
111,51%. Návštevnosť knižnice bola o 1 291 osôb vyššia ako v roku 2011. Z celkovej
návštevnosti bolo 31 689 návštevníkov knižnično-informačných služieb a 3 811 návštevníkov
kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré organizovala knižnica (pokles o 767 účastníkov
podujatí oproti roku 2011).
V roku 2012 sa v priestoroch knižnice uskutočnili aj 3 podujatia organizované iným
subjektom a zúčastnilo sa ich 73 účastníkov.
Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby knižnica realizovala v r. 2012
celkom 316 MVS, z toho na žiadosť používateľov z iných knižníc 226 MVS (o 24 menej ako
v roku 2011) a z vlastných fondov iným knižniciam poskytla 90 MVS (o 12 viac ako v roku
2011). Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc má klesajúcu tendenciu z dôvodu
správnej akvizičnej politiky knižnice a doplňovania požadovaných titulov do vlastného KF.
S tým súvisí aj zvýšenie počtu požadovaných titulov z vlastného fondu knižnice iným
knižniciam prostredníctvom súborného on-line katalógu SKAT knižníc BBSK.
Služby bezplatného verejného internetu v oddelení čitárne využilo celkom 5 484
používateľov, z toho: 1 584 dospelých (28,88 %), 638 študentov (11,63 %) a 3 262 detí do 15
rokov (59,49 %). Služby využilo o 1 157 používateľov viac ako v roku 2011. Zvýšená
pozornosť bola venovaná poradenstvu vo vyhľadávaní informácií deťom a seniorom.
Za uplynulé obdobie knižnica zaregistrovala 9 164 návštevníkov webového sídla.
Pri 14 851 vstupoch do www.katalógu knižnice bolo vyhľadávaných 93 226 dokumentov.
Knižnica poskytovala svoje služby žiakom, študentom a pedagógom ZŠ a SŠ za úhradu
„Kultúrnymi poukazmi“ podľa platného cenníka knižnično-informačných služieb. Za
poskytnuté služby prijala 720 ks kultúrnych poukazov a tak získala vlastné príjmy
v hodnote 720,- €.
Zvukové dokumenty knižnica poskytovala registrovaným znevýhodneným
používateľom. Počas 24 návštev si vypožičali 112 súborov zvukových dokumentov
zapožičaných z fondu Knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Oproti roku 2012
je to nárast o 58 súborov.
Pri vymáhaní nevrátených dokumentov knižnica zaslala 1 349 upomienok, z toho 51
pokusov o zmier. Celková návratnosť upomienok dosahovala 55,90 %. Knižnica zabezpečuje
väčšinu distribúcie upomienok zdarma prostredníctvom činnosti aktivačných pracovníkov
formou dobrovoľníckej služby UPSVaR.
Prostredníctvom e-mailovej služby modulu EMVS sú realizované elektronické
oznámenia o pripravených rezerváciách, vybavených MVS a zasielania elektronických
upomienok a predupomienok, čím sa znižujú finančné náklady na ich odosielanie
a urýchľuje sa komunikácia s používateľmi. Po realizácii výpožičiek dostane každý
používateľ potvrdenie o svojom čitateľskom konte, lehote výpožičky a zaplatení poplatkov.
Pri vypožičiavaní dokumentu s hodnotou viac ako 16,5 € používateľ písomne potvrdzuje jej
prevzatie.
Knižnica poskytovala kopírovanie častí dokumentov v priestoroch oddelenia čitárne.
Na odkladanie osobných vecí sú používateľom k dispozícii uzamykateľné skrinky.
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Opatrenia:
1. Do plánu hlavných ukazovateľov činnosti na rok 2013 zapracovať určené merateľné
ukazovatele podľa usmernenia BBSK.
2. Zvýrazniť väzbu medzi knižnicou a používateľom s dôrazom na sústavné skúmanie ich
nárokov a požiadaviek prostredníctvom individuálnej práce s čitateľom, zameriavať sa na
komunitné aktivity.
3. Zintenzívniť prácu s detským používateľom so zámerom nadobudnutia správnych
čitateľských kompetencií a následného zvýšenia výpožičiek detskej krásnej a náučnej
literatúry.
4. Naďalej propagovať poskytované služby pre slabozrakých a nevidiacich spoluobčanov
prostredníctvom regionálnej tlače a informačných plagátikov v čakárňach u lekárov.
5. Spolupracovať so všetkými doterajšími partnermi, rozvíjať spoluprácu i s doposiaľ
neoslovenými subjektmi s cieľom získania nových registrovaných používateľov.
6. Zvýšiť propagáciu a informovanosť poskytovaných služieb prostredníctvom aktuálnych
informácií na webovej stránke knižnice, publikovaním v regionálnej tlači a
vydávaním rôznych informačných a bibliografických letákov.
7. Pokračovať vo vymáhaní dlhodobo nevrátených dokumentov so spoločnosťou SAF
INVESTMENT.

IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
Odborní zamestnanci oddelenia náučnej a spoločenskovednej literatúry vypracovali
na základe požiadaviek používateľov 38 rešerší (o 10 viac ako v r. 2011), ktoré obsahovali
celkom 1 574 záznamov zameraných na rôzne spoločenskovedné a odborné oblasti
(pedagogika, zdravoveda, dejiny, umenie, manažment, sociológia, filozofia, sociálna
starostlivosť, samospráva, marketing cestovného ruchu, obnoviteľné zdroje energie,
poľnohospodárstvo a iné). Skúsení používatelia po odbornom výklade zvládajú rešeršovanie
samostatne bez pomoci knihovníkov.
Knižnica poskytla na základe požiadaviek používateľov 7 993 registrovaných
bibliografických a faktografických informácií. Oproti roku 2011 bol zaznamenaný nárast
o 1 204 poskytnutých informácií.
Regionálna bibliografia je spracovávaná z periodík prostredníctvom zakúpeného
modulu „Analytický popis článkov“ v programe CLAVIUS. Bibliografická činnosť sa
orientovala na spracovávanie článkov pre budovanie regionálnej elektronickej článkovej
databázy, ktorá obsahuje 5 835 automatizovane spracovaných záznamov, zostavovanie
regionálnych bibliografií a bibliografických letákov. V roku 2012 pribudlo do databázy 310
nových záznamov.
Knižnica vypracovala celkom 7 bibliografií, z toho bola 1 výberová personálna
bibliografia, 1 informačný sprievodca, 1 informačný materiál a 4 bibliografické letáky.
Opatrenia:
1. Tvorbu výberových bibliografií zameriavať na aktuálny dopyt obyvateľov regiónu.

V. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých je knižnica
hlavným organizátorom
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a) jednorazové podujatia

16.1.2012

HNK

19

Celkové
náklady
na
podujatie
28,80 €

27.3.2012

HNK

16

1,50 €

1,50 €

28.3.2012

HNK

24

8,00 €

8,00 €

29.3.2012

HNK

36

-

-

20.2.2012

HNK

25

-

-

Noc s Andersenom noc plná zábavy
a rozprávok v knižnici

30.3.2012

HNK

17

85,- €

12,- €

„Rozprávky môjho detstva“ – beseda
o starých rozprávkach s babičkou Hanou
Králikovou, bývalou knihovníčkou

30.3.2012

HNK

17

-

-

„Svetový deň zdravia“ – poradňa zdravia pre
používateľov knižnice s odborníkmi RÚNZ
Veľký Krtíš

12.4.2012

odd.
čitárne
HNK

24

-

-

„Z novohradských vrchov a dolín“
prezentácia novej knihy Jána Jančovica
spojená s autogramiádou a výstavou
archívnych dokumentov
„Príbehy poručíka Cainea“ - premiéra
pokračovania filmu amatérskeho filmára
Mária Obročníka spojená s besedou s
tvorcom
„Čítajme si...“ – celoslovenský čitateľský
maratón na základe výzvy DLI UNICEF
„Putovanie regiónom II“ – spoznávanie
historických, literárnych, architektonických
zaujímavostí, tradícií, starých remesiel
regiónu v rámci regionálnej výchovy žiakov
ZŠ, podujatie bolo podporené MK SR Dotácie
2012

3.5.2012

HNK

43

12,- €

12,- €

25.5.2012

HNK

16

-

-

31.5.

HNK

98

2,50 €

2,50 €

26.6.2012
3.10.2012
24.10.2012

158

442,- €

80,51 €

„Stretnutie pod hradom“- beseda
s regionálnym spisovateľom Jánom Feketem
v Klube dôchodcov
„Indiánsky deň v Žihľave“ – spoznávanie
života indiánov v spoločnosti regionálneho
filmára Ivana Vredíka pre prázdninujúce deti

27.6.2012

Plachtince,
Príbelce,
Kosihovce
Kamenný
vrch,
Hrušov,
Čabraď
M. Kameň

24

4,70 €

4,70 €

4.7.2012

Žihľava

18

24,- €

4,50 €

„Letné dobrodružstvá“ – hľadanie pokladu
a žraločích zubov v pieskovej bani Príbelce

11.7.2012

Príbelce

12

13,20 €

1,90 €

Názov

„Šaliansky Maťko“ – mestská súťaž
v prednese povestí pre žiakov ZŠ mesta
Veľký Krtíš
„Stretnutie generácií“ – vystúpenie
literárneho krúžku Zornička pre klientov
DDS Veľký Krtíš
„Cesta za snom“ – prezentácia knihy a beseda
s regionálnou spisovateľkou Annou
Kollárovou-Cielovou
Obeckovské dopoludnia- rozprávania
o živote a diele Kálmana Mikszátha so
spisovateľkou a prekladateľkou Evou
Šoóšovou
www.ovce.sk – beseda spojená s prezentáciou
so žiakmi o zneužívaní internetu

Termín

14

Miesto

Počet
návštev
-níkov

Z toho
náklady
celkom KI
3,80 €
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„Indiánska jeseň v Žihľave“ – spoznávanie
života indiánov v spoločnosti regionálneho
filmára Ivana Vredíka pre deti ZŠ s MŠ
Modrý Kameň

27.9.2012
28.9.2012

Žihľava

66

93,60 €

7,80 €

„Škultétyho rečňovanky“- vyhodnotenie XXI.
roč. celoslovenskej súťaže vo vlastnej
literárnej tvorbe, workshop, návštevy lit.
múzeí s fin. podporou MK SR Dotácie 2012
„Island – krajina ľadu a ohňa“ – beseda
s PaedDr. Pavlom Antolovom s ciest po
zaujímavých krajinách sveta
Výstavy:
-Do knižnice
- Najkrajšia kniha o Slovensku
- Najkrajší kalendár Slovenska

18.10.2012

MsÚ
V.Krtíš
HNK

61

1 462,65 €

112,65 €

12.12.2012

HNK

25

1,20 €

1,20 €

Spolu:

11.-25.5.12
4.-26.7.12
24.10.31.11.12
x

HNK
HNK
HNK

72
38
65

10,20 €

10,20 €

x

874

2 189,35 €

263,26 €

Počet
opakovaní

Miesto

Z toho
náklady
celkom KI

b) cyklické podujatia

Netradičné vyučovacie hodiny v knižnici

13

HNK

252

Celkové
náklady
na
podujatie
3,- €

„Nástrahy internetu, kyberšikana“ –
prednášky a besedy s odborníkmi Centra
PPP V. Krtíš
„Fajčenie zabíja“ - besedy s odborníkmi
Centra PPP V. Krtíš k Európskemu týždňu
boja proti drogám
Informačné výchovy, exkurzie

7

HNK

140

-

-

4

HNK

92

-

-

13

HNK

265

-

-

Prezentácie vlastnej literárnej a výtvarnej
tvorby žiakov ZŠ

3

HNK

52

1,20 €

1,20 €

„Deň ľudovej rozprávky“ – literárne kvízy

6

HNK

129

0,80 €

0,80 €

Malý maratón čítania

4

HNK

78

1,60 €

1,60 €

„Urobme si vlastnú knižku“ – tvorivé dielne,
tvorba vlastných knižiek a komixov
Besedy o knihách a ilustrátoroch kníh

7

HNK

149

7,- €

3,10 €

10

HNK

183

-

-

Zápis nových čitateľov

4

HNK

86

-

-

„Technológie NIKE“ – prezentácie
ročníkových projektov SSŠ Modrý Kameň
Besedy o zvykoch a tradíciách – Jar v Honte,
Fašiangy, Na Luciu a pod.
„Les ukrytý v knihe“ – zábavné formy,
interaktívne hry venované Dňu zeme

2

HNK

25

-

-

6

HNK

138

-

-

10

HNK

181

2,- €

2,- €

15

HNK

269

-

-

23

HNK

201

1,80 €

1,80 €

Názov

Rozprávkové dopoludnia, odpoludnia,
dramatizácie textov, hry, hádanky, besedy o
knihách
Literárne súťaže, tvorivé písanie, stretnutia
lit. krúžku „Zornička“, interaktívne hry

15

Počet
návštevníkov

3,- €

Vyhodnotenie činnosti HNK za rok 2012
Čítanie v knižnici – zážitkové, hlasné, čítanie
s porozumením, maratóny v čítaní, besedy
o knihách, tematické čítania
Spolu :

34

HNK

X

X

697

-

-

2 937

17,40 €

13,50 €

Knižnica ako hlavný organizátor pripravila a realizovala 185 kultúrnospoločenských a vzdelávacích podujatí a 17 výstaviek kníh, ktoré navštívilo 3 811
účastníkov. Plánovaný ukazovateľ počtu 100 organizovaných podujatí bol prekročený o 85
podujatí. Aktivity boli určené pre všetky vekové kategórie so zameraním na aktivity
podporujúce slovenskú kultúru na jazykovo-zmiešanom území a podujatia, ktoré vyplývali
z celospoločenských a čitateľských požiadaviek. Kolektívne formy práce boli zamerané na
získavanie pozitívneho vzťahu k čítaniu a vytváraniu návyku mladých používateľov na
pravidelné návštevy knižnice ako zdroju poznania a všestranných informácií. Z celkového
počtu kultúrno-výchovných podujatí bolo 174 určených pre deti do 15 rokov. V snahe
spestriť a obohatiť vyučovací proces a tým vplývať na vzťah detí a mládeže ku kultúrnym
a etickým hodnotám pripravovala knižnica podujatia v úzkom prepojení s výchovnovzdelávacím programom škôl.
V priestoroch HNK sa uskutočnili 3 podujatia, ktorých bol hlavným organizátorom
iný subjekt a zúčastnilo sa ich 73 návštevníkov.
Pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl knižnica uskutočnila 13
samostatných informatických príprav, čo bolo o 8 menej ako v r. 2011. Pre veľký záujem zo
strany žiakov i vyučujúcich v roku 2012 knižnica pripravila 13 netradičných vyučovacích
hodín. Boli venované literárnej výchove, prírodovede, dejepisu, matematike, etickej a
regionálnej výchove. K zaujímavým podujatiam v knižnici sa zapísali autorské besedy
regionálnych autorov Anny Kllárovej - Cielovej a Jána Jančovica, ktoré boli spojené
s autogramiádami.
Veľkému záujmu zo strany detí sa tešil nový typ podujatia, autentické stretnutia
s amatérskym filmárom v „ indiánskej osade“ v Žihľave. Tretí ročník „Noci s Andersenom“
- rozprávkovej noci plnej hier, súťaží, hľadania pokladov, zábavy a tvorenia vlastných
rozprávok v knižnici realizovala knižnica v spolupráci so ZŠ Nám. A. H. Škultétyho vo
Veľkom Krtíši. Noc v knižnici za odmenu trávili len tí najlepší detskí čitatelia, ostatní
nadšenci po návšteve knižnice strávili rozprávkovú noc vo svojich triedach základnej školy.
Významnou celoslovenskou aktivitou bolo vyhodnotenie XXI. ročníka „Škultétyho
rečňovaniek“ - celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných
a stredných škôl konanej pod záštitou primátora mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže bolo spojené s tvorivou dielňou ocenených autorov s členmi
poroty. Ocenenia si prevzalo 31 najlepších zo 171 zúčastnených mladých literárnych tvorcov.
Rečňovanky každoročne uzatvárajú cyklus podujatí „Dní A. H. Škultétyho“.
Na výzvu Detskej linky istoty SV UNICEF sa zapojilo do najpočetnejšieho
čitateľského maratónu „Čítajme si...“ 98 detí i osobností z mesta Veľký Krtíš.
Pri príležitosti „Dňa zeme“ pripravila knižnica besedy a zábavné formy práce
o lesoch s lesnými pedagógmi pre žiakov ZŠ.
K atraktívnym podujatiam patrili celodenné „Putovania po regióne II“ so žiakmi ZŠ
mesta Veľký Krtíš po literárnych, prírodných, architektonických zaujímavostiach regiónu
Stredné Plachtince, Dolné Plachtince, Príbelce, Kosihovce, Kamennom Vrchu, Čabradi a
Hrušove. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou MK SR.
V rámci poskytovania priestoru mladým začínajúcim talentom knižnica pripravila
premiéru amatérskeho filmu „Návrat poručíka Cainea“ začínajúceho filmára Mária
Obročníka a realizovala prezentácie ročníkových projektov študentov Spojenej strednej školy
v Modrom Kameni.
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V rámci „Roka úcty k starším“ knižnica venovala pozornosť práci so seniormi,
postihnutými občanmi formou poradní zdravia. Pre klientov Domova dôchodcov a Domova
sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši pripravili členovia čitateľského krúžku „Zornička“ pri
HNK literárne pásmo. Pre členov MO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Modrom
Kameni pripravila besedu so spisovateľom Jánom Feketem.
Za komunitné aktivity môžeme považovať stretnutie generácií (Babička číta
rozprávky), besedy o knihách so žiakmi s viacnásobným postihnutím, klientmi DD a DSS
a besedy pre MO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Modrom Kameni.
Knižnica tradične realizuje odborné prednášky a besedy s odborníkmi Centra
pedagogicko-psychologickej poradne, Regionálnym úradom verejného zdravia, vlastivedné
a vedomostné kvízy.
Pre obohatenie realizovaných podujatí knižnica využíva notebook s pripojením na
internet, digitálny projektor s premietacím plátnom, ktoré boli zakúpené z úspešného
projektu GS MK.

Opatrenia:
1. Kultúrne aktivity plánovať v súčinnosti s výchovno-vzdelávacím programom škôl.
2. Prostredníctvom kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí dostávať služby
knižnice do povedomia širšej vrstvy obyvateľov a tým napomáhať rozširovaniu radov jej
používateľov.
3. Informačné výchovy žiakov orientovať na samostatné využívanie informačných zdrojov
prostredníctvom on-line katalógov.
4. Pri plánovaní podujatí oslovovať rôzne komunity obyvateľstva a prispôsobovať podujatia
širokým záujmom občanov, uspokojovať a rozvíjať ich duchovné potreby a tak smerovať
budovanie knižnice ako komunitné centrum.
5. Vytvoriť podmienky pre vzdelávacie aktivity seniorov v spolupráci s Klubom dôchodcov
vo Veľkom Krtíši
6. Rozvíjať spoluprácu so spoločenskými organizáciami regiónu pri organizovaní kultúrnych
a výchovných podujatí zameraných na históriu a kultúrnu súčasnosť okresu.

VI. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých hlavným
organizátorom je iný subjekt
a) jednorazové podujatia
Názov

„CINEAMA 2012“ – okresná prehliadka
amatérskych filmov
„Škultétyho Zornička“ – okresné kolo súťaže
v prednese poézie a prózy
„Mikszáthova literárna kaviareň“ – stretnutie
milovníkov maďarskej literatúry
SPOLU

23.3.2012

HNK

21

Celkové
náklady
na
podujatie
61,72 €

18.4.2012

HNK

37

-

-

25.5.2012.

HNK

15

-

-

X

73

61,72 €

-

Termín

X

17

Miesto

Počet
návštevníkov

Z toho
náklady
celkom KI
-
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Hlavným organizátorom uvedených podujatí bolo Hontiansko-ipeľské osvetové
stredisko vo Veľkom Krtíši a Csemadok. Knižnica na podujatia poskytla vlastné priestory
komunitnej miestnosti a oddelenia čitárne.
c) cyklické podujatia knižnica nerealizovala

VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ
a) jednorazové podujatia
Názov

Pracovná porada knihovníkov obecných
knižníc regiónu
Pracovná porada profesionálnych
knihovníkov OcK
SPOLU

9.1.2012

HNK

15

Celkové
náklady
na
podujatie
29,67 €

21.9.2012

HNK

3

1,30 €

1,30 €

X

X

18

30,97 €

30,97 €

Počet
opakovaní

Miesto

Počet
účastníkov

Z toho
náklady
celkom KI

Termín

Miesto

Počet
účastníkov

Z toho
náklady
celkom KI
29,67 €

d) cyklické podujatia
Názov

88

189

Obce
okresu
V. Krtíš
HNK

Celkové
náklady
na
podujatie
52,20 €

189

44,10 €

44,10 €

227

x

277

96,30 €

96,30 €

Metodické návštevy

38

Metodické konzultácie
SPOLU

52,20 €

Metodická a koordinačná činnosť bola poskytovaná 69 obecným knižniciam regiónu
Veľký Krtíš, v ktorých sa uskutočnilo 38 metodicko-inštruktážnych návštev, čo je o 12 menej
oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na PHM.
Návštevy boli zamerané na pomoc pri spracovávaní ročných štatistických výkazov
o knižnici, pri realizácii a ukončovaní revízií knižničných fondov, na možnosti doplňovania
KF a vedenie odbornej evidencie, vyraďovania dokumentov, riešenia vhodných priestorov
pri sťahovaní knižnice do nových priestorov, pomoc pri vypracovávaní projektov z GS MK
SR a inštruktážam nových pracovníkov. Pri rokovaniach so starostami obcí bola riešená
problematika stagnujúcich knižníc, možnosti obnovy ich činnosti a doplnenie registrácie
knižníc. Uvedené náklady zahŕňajú pri metodických cestách len náklady PHM.
Konzultačno-poradenská činnosť sa orientovala na problémy pri spracovávaní
ročnej štatistiky o knižnici, poskytovaní informácií o nových formách práce s používateľom,
na získavanie zdrojov na doplňovanie KF, možnosti automatizácie knižničných služieb,
revízii a vyraďovaní KF, spracúvanie základných dokumentov, štatistickej a analytickej
činnosti. Obecným a mestskej knižnici bolo poskytnutých 189 konzultácií a odborných rád
telefonicky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Zvýšený počet konzultácií z časti
nahrádzal metodické návštevy. Uvedené náklady predstavujú odhad finančných nákladov
na telefonické konzultácie.
Mimo edičného plánu boli spracované 3 dokumenty knižnice:
- Plán činnosti HNK A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši na rok 2012
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- Vyhodnotenie činnosti HNK A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši za rok 2011
- Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc v okrese Veľký Krtíš k 31.12.2011.
V roku 2011 knižnica uskutočnila dve porady pre knihovníkov obecných knižníc
okresu Veľký Krtíš, kde boli riešené aktuálne problémy knihovníctva, ochrany osobných
údajov, nové formy práce s používateľom, vyhodnotenie činnosti knižníc, spracovávanie
štatistických výkazov, metodika projektov do GS MK, problematika zavádzania štandardov
knihovníctva a problematika zasielania povinných výtlačkov, vedenia základnej
knihovníckej evidencie, vykonávania pravidelných revízií KF a registrácie verejných knižníc
v centrálnom registri na stránke MK SR.
Na základe „Dohôd o zabezpečení dopĺňania KF obecných knižníc v roku 2011“
uzavretých medzi obecnými úradmi a HNK (podľa §9 ods.5, písm. c) zákona NR SR č.
183/2000 Z.z.) bol realizovaný nákup, odborné spracovanie a distribúcia knižničných
dokumentov 4 obecným knižniciam (celkom 53 zv. v hodnote 490,- €).
Metodická činnosť sa orientovala aj na odborné poradenstvo školským knižniciam
základných škôl v okrese k problematike akvizície a prípravám Noci s Andersenom, súťaži
Do knižnice a najzaujímavejších podujatí k Medzinárodnému dňu školských knižníc.
Vnútroknižničná metodika bola zameraná na riešenie odborných problémov
jednotlivých oddelení a skvalitnenie ich práce, automatizáciu výpožičných procesov,
organizáciu výpožičného procesu prostredníctvom centrálneho pultu výpožičiek, na
realizáciu ochrany knižničného fondu, sledovanie a porovnávanie výstupov benchmarkingu
a prevádzkovanie internetových služieb.
Opatrenia:
1. Upravovať priebežne metodiku postupu poskytovania knižnično-výpožičných služieb
v súlade s novinkami v moduloch knižnično-informačného systému CLAVIUS.
2. Prostredníctvom finančne dostupných odborných seminárov a školení zabezpečovať ďalší
odborný rast knihovníkov regionálnej ako aj obecných knižníc v okrese.
3. Rokovaniami so zriaďovateľmi obecných knižníc vplývať na zvýšenie záujmu
o prevádzku jednotlivých knižníc regiónu, zvýšenie nákupu knižného fondu, podporu
a ocenenie práce dobrovoľných knihovníkov.
4. Zavádzať do praxe nové zákony, smernice a metodické usmernenia, kontrolovať
ich dodržiavanie.

VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ
Knižnica vydala celkom 12 edičných titulov, z toho 9 odborných materiálov (bez
plánov a vyhodnotení). V edícii Bibliografia 7 titulov, v Metodike 5 čo je celkovo o 2 menej
ako v roku 2011. Z uvedených titulov boli 2 elektronicky publikované na internetovej stránke
knižnice.
Koordinátorka kultúrno-výchovných podujatí spolupracovala s tvorcami školských
časopisov a poskytovala im pravidelné informácie o dianí a zaujímavostiach v knižnici.
Tituly

Nákla
d
(počet
ex)

UNZEITIGOVÁ, Z.: Cirkevné regionálne múzeum Samuela Godru.
Stredné Plachtince. Informačný sprievodca. Veľký Krtíš : HNK A. H.
Škultétyho, 2012. 21 s. ISBN 978-80-85577-28-0

70

Finančné
náklady
celkom

z toho
náklady
vlastné

58,80 €

12,60 €

ODBORNÉ MATERIÁLY
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ĎUROVOVÁ, B.: Ján Fekete. Bibliografická záložka. Veľký Krtíš :
HNK A. H. Škultétyho, 2012. 2 s.
ĎUROVOVÁ, B.: Služby HNK pre slabozrakých používateľov.
Bibliografická záložka. Veľký Krtíš : HNK A. H. Škultétyho, 2012.
2 s.
KULICHOVÁ, M.: Ján Jančovic. Bibliografický leták. Veľký Krtíš :
HNK A. H. Škultétyho, 2012. 2 s.

50

6,70 €

6,70 €

20

2,70 €

2,70 €

50

4,00 €

4,00 €

UNZEITIGOVÁ, Z.: Anna Kollárová – Cielová. Bibliografický leták.
Veľký Krtíš : HNK A. H. Škultétyho, 2012. 2 s.

50

4,00 €

4,00 €

UNZEITIGOVÁ, Z.: Putovanie regiónom II. Kosihovce – Hrušov Čabraď. Informačný materiál. Veľký Krtíš : HNK A. H. Škultétyho,
2012. 23 s. ISBN 978-80-85577-30-3
ĎUROVOVÁ, B.: Janko Kráľ a Príbelská vzbura. Výberová
personálna bibliografia. Veľký Krtíš : HNK A. H. Škultétyho, 2012. 35
s. ISBN 978-80-85577-31-0
ŠAGIOVÁ, D.: „Škultétyho rečňovanky“ : Zborník ocenených prác
XXI. roč. celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe. Veľký
Krtíš : HNK A. H. Škultétyho, 2012. 64 s.
ISBN 978-80-85577-29-7
ŠAGIOVÁ, D.: Regionálny knihovník č. 1. Veľký Krtíš : HNK A. H.
Škultétyho, 2012. 21 s.

70

40,25 €

40,25 €

30

42,00 €

42,00 €

150

350,00 €

-

80

42,00 €

42,00 €

8

8,20 €

8,20 €

4

2,50 €

2,50 €

4

1,30 €

1,30 €

586

562,45 €

VYHODNOTENIA
ŠAGIOVÁ, D.: Vyhodnotenie činnosti Hontiansko-novohradskej
knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši za rok 2011. Veľký
Krtíš : HNK A. H. Škultétyho, 2012. 24 s. prílohy 27 s.
ŠAGIOVÁ, D.: Plán činnosti Hontiansko-novohradskej knižnice A.
H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši za rok 2012. Veľký Krtíš : HNK A.
H. Škultétyho, 2012. 16 s. prílohy 2 s.
ŠAGIOVÁ, D.: Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc v okrese
Veľký Krtíš k 31.12.2011. Veľký Krtíš : HNK A. H. Škultétyho, 2012. 8
s. prílohy 3 s.
Spolu

166,25 €

Opatrenia:
1. V roku 2013 vydať najmenej jedno číslo časopisu Regionálny knihovník s cieľom zvýšenia
informovanosti knihovníkov obecných knižníc.
2. Naďalej spolupracovať so školami pri tvorbe školských časopisov, vydávať informačné
a bibliografické letáky, poskytovať pravidelné informácie o knižnici a tak zvýšiť záujem detí
o knihy, literatúru a spoločenské dianie v knižnici.

IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ INDIVIDUÁLNE ÚLOHY
a) Dlhodobé úlohy, stav rozpracovanosti
Knižnica realizuje úlohy prieskumné, výskumné a plánované individuálne,
nepresahujúce rámec jedného roka. Dlhodobé úlohy v stave rozpracovanosti neeviduje.
e) Začaté a ukončené úlohy v hodnotenom roku
– „Prieskum k digitalizácii dokumentov“ pre SNK v Martine (marec 2012)
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–
–

–

–

–

–

–

„Postoj slovenskej knihovníckej verejnosti k štandardom verejných knižníc“ – dotazník
k diplomovej práci pre KK Žilina (marec 2012)
„Architektúra, rekonštrukcia a vybavenie knižníc“- celoslovenský dotazníkový prieskum
plnenia Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2012 SSK pre
konferenciu Knižnice 2012 (august 2012)
„Ochrana knižničného fondu“ - celoslovenský dotazníkový prieskum plnenia Stratégie
rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2012 SSK pre konferenciu Knižnice
2012 (august 2012)
„Knižnično-informačné služby“ – celoslovenský dotazníkový prieskum plnenia
Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2012 SSK pre konferenciu
Knižnice 2012 (august 2012)
„Výstavba, rekonštrukcia a vybavenie budov“ - celoslovenský dotazníkový prieskum
plnenia Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2012 SSK pre
konferenciu Knižnice 2012 (august 2012)
„Elektronická a fyzická ochrana knižničného fondu“ - celoslovenský dotazníkový
prieskum plnenia Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2012 SSK
pre konferenciu Knižnice 2012 (august 2012)
Údaje pre súborný katalóg periodík a adresár knižníc SR na základe požiadavky
Univerzitnej knižnice v Bratislave (október 2012)

HNK v roku 2012 realizovala prostredníctvom svojej webovej stránky prieskum
spokojnosti používateľov s poskytovanými službami knižnice. Z 175 respondentov bolo so
službami HNK spokojných 65% oslovených, 22,8 % navrhuje služby zlepšiť a nespokojnosť
vyjadrilo 12,2 %.
Prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy knižnica realizovala pre
vnútorné potreby so zameraním na zlepšenie kvality činnosti KIS a vyťaženosti jednotlivých
zamestnancov, návštevnosti používateľov počas návštevných hodín knižnice, využívania
periodík v ponuke oddelenia čitárne a sledovanie výpožičiek maďarskej literatúry.
Opatrenia:
1. Aktívne sa podieľať na prieskumoch a výskumoch na požiadanie nadriadených inštitúcií
ako aj podľa požiadaviek SNK na realizácii celoslovenských výskumov a prieskumov.
2. Uskutočňovať prieskum záujmu používateľov za účelom zlepšenia a skvalitnenia
poskytovaných služieb.

X. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE KNIŽNICE
Knižnica evidovala k 31.12.2012 celkovo 29 osobných počítačov (z toho 2 ks serverov),
z ktorých bolo 28 pripojených do lokálnej aj globálnej siete (Internet). Dva z evidovaného
počtu sú počítače slúžiace na spracúvanie ekonomickej agendy pripojené priamo na server
VUCNET-tu a Štátnej pokladnice. V celkovom počte osobných počítačov je zahrnutých 8
počítačových terminálov a server, ktoré knižnica získala do užívania zapojením do
národného projektu MK SR "Informatizácia knižníc SR". V roku 2012 knižnica nerealizovala
žiadnu výmenu informačnej techniky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a
vyradila technicky nevyhovujúce 3 PC.
Z celkového počtu počítačov je 10 PC s prístupom na internet k dispozícii
používateľom. Pre tlač výstupov majú k dispozícii 1 vysokorýchlostnú laserovú tlačiareň.
Z uvedeného počtu je 1 PC so špeciálnym softvérom MAGIC plus s hlasovým výstupom,
Braillovou klávesnicou umiestnený v komunitnej miestnosti vyhradený pre slabozrakých
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používateľov. V oddelení náučnej a spoločenskovednej literatúry majú používatelia
k dispozícii 1 PC špeciálne určený na vyhľadávanie dostupnosti literatúry v on-line katalógu
knižnice a pre vyhľadávanie v databázach EBSCO.
Dňa 30.7.2012 došlo k poruche na HDD servera KIS, čo malo za následok trojdňové
odstavenie celého knižničného systému. Po výmene hardvéru bola nevyhnutná opätovná
inštalácia operačného systému, knižnično-informačného softvéru Clavius so všetkými
modulmi a preklopenie zálohovanej databázy.
Knižnica i používatelia využívajú od r. 2008 súborný katalóg regionálnych knižníc
Banskobystrického kraja (ďalej len SKAT). Knižnica má podpísanú zmluvu o pozáručnom
servise systému CLAVIUS s firmou MS-SOFT v Žiline. V roku 2012 bola spustená prevádzka
nového on-line katalógu CARMEN, ktorý je súbežne s pôvodným katalógom k dispozícii na
webovej stránke knižnice.
Ochrana údajov je zabezpečovaná na všetkých pracovných staniciach antivírovým
systémom NOD 32 so zakúpeným automatickým updatom na 2 roky.
Webová stránka knižnice v roku 2012 zaznamenala 9 164 návštev. Obsah stránky bol
priebežne aktualizovaný. Prostredníctvom 14 851 vstupov do on-line katalógu bolo
vyhľadávaných 93 266 dokumentov. On-line katalóg môžu používatelia využívať aj na
rezervácie kníh, prolongácie vypožičaných dokumentov a vstupovanie do osobného konta.
Odkaz na „Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK“ umožní rýchlejšie vybavovanie
požiadaviek používateľov na MVS.
V roku 2012 začala knižnica poskytovať svojim používateľom prístup k zahraničnej
plnotextovej databáze EBSCO na PC v oddelení náučnej a spoločensko-vednej literatúry.
Bohužiaľ došlo k prerušeniu pripojenia po zmene IP adresy dodávateľom internetového
pripojenia. Knižnica v súčasnosti rokuje o obnovení zmluvného prístupu do databázy.
Údržba a kontrola lokálnej a globálnej siete, výpočtovej techniky a aktualizácia
softvérov bola vykonávaná systematicky. Priebežne bola aktualizovaná webová stránka
knižnice.
Opatrenia:
1. Zabezpečiť postupnú výmenu starej počítačovej techniky za výkonnú, zodpovedajúcu
súčasným podmienkam i činnosti knižnice.
2. Propagovať používateľom nový on-line katalóg CARMEN na webovej stránke knižnice.
3. Priebežne aktualizovať webovú stránku knižnice.
4. Obnoviť prístup zahraničnej plnotextovej databázy ECSCO používateľom v priestoroch
knižnice.
XI. GRANTY A DOTÁCIE
A)Vypracované a predložené projekty (vrátane Dotačného systému MK SR):
Názov projektu a zameranie

Požadovaná výška
dotácie / grantu v €
2 000,- €

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na
nákup knižničného fondu
Žiadosť o finančné prostriedky na tlač zborníka a
nákup vecných cien pre ocenených účastníkov
vyhodnotenia XXI. ročníka celoslovenskej súťaže vo
vlastnej literárnej tvorbe „Škultétyho rečňovanky“
Kultúrne poukazy

Spolu
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Príjemca žiadosti,
projektu
Mesto Veľký Krtíš

500,- €

Mesto Veľký Krtíš

720,- €

GS MK SR - Dotácie
2012

3 220,- €

x
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Do Dotačného systému MK SR Dotácie 2012 knižnica predložila ešte v mesiaci
december 2011 celkom 6 projektov, prostredníctvom ktorých požadovala dotáciu 11 330,- €.

B) Úspešné projekty (vrátane Dotačného systému MK SR)
Názov projektu

Požadova
ná výška
dotácie/
grantu v €
670,- €

Schválená
výška
dotácie/
grantu v €
360,- €

Spolufinancovanie
KI v €

Spolufinancovanie
BBSK v €

Poskytovateľ
dotácie/grantu

40,51 €

40,- €

GS MK SR - Dotácie
2011 Program 2.
kultúrne aktivity
v oblasti
pamäťových štúdií,
podprogram 2.1knižnice a knižničná
činnosť

7 000,- €

4 000,- €

414,51 €

0,- €

800,- €

500,-€

42,65 €

70,- €

Ochrana knižničného
fondu

1 250,- €

1 250,-€

80,40 €

70,- €

Kultúrne poukazy

720,- €

720,- €

0, €

0, €

GS MK SR - Dotácie
2012 Program 2.
kultúrne aktivity
v oblasti
pamäťových štúdií,
podprogram 2.5 Akvizícia knižníc
GS MK SR - Dotácie
2012 Program 2.
kultúrne aktivity
v oblasti
pamäťových štúdií,
podprogram 2.1knižnice a knižničná
činnosť
GS MK SR - Dotácie
2012 Program 2.
kultúrne aktivity
v oblasti
pamäťových štúdií,
podprogram 2.1knižnice a knižničná
činnosť
GS MK SR - Dotácie
2012 Program 8.2 kultúrne poukazy
2012

578,07

180,- €

Putovanie regiónom

Akvizícia knižničného
fondu

Škultétyho rečňovanky –
XXI. ročník celoslovenskej
súťaže vo vlastnej literárnej
tvorbe

Spolu

10 440,- €

6 830,- €

Mesto Veľký Krtíš prispelo sumou 450,- € na nákup vecných darov a tlač zborníka
ocenených prác XXI. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Škultétyho
rečňovanky“.
Úspešnou spoluprácou so spoločenským združeniami regiónu sa podarilo HNK
získať ďalšie finančné prostriedky, a to prostredníctvom Spoločnosti A. H. Škultétyho vo
Veľkom Krtíši finančný príspevok v sume 400,- € na podujatie „Škultétyho rečňovanky“
poskytnutý z finančných prostriedkov z vlastných príjmov BBSK podľa VZN BBSK č.
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15/2010 pre rok 2012. Ďalšie vecné ceny získala knižnica od Matice slovenskej a Literárneho
informačného centra.
Opatrenia:
1. Vypracovať projekt na nákup knižničného fondu a dotácie na XXII. ročník celoslovenskej
súťaže „Škultétyho Rečňovanky“ pre príjemcu žiadosti Mesto Veľký Krtíš.
2. Sledovať možnosti udeľovania grantov prostredníctvom Internetu, grantového systému
MK SR a iných možností, vypracovávať projekty na aktuálne výzvy.

XIV. SPOLUPRÁCA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU, INÝMI SUBJEKTAMI
A ORGANIZÁCIAMI
Knižnica pri organizovaní kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí
spolupracovala s rôznymi organizáciami, školami a inštitúciami na území mesta a okresu :
- Nadácia Matice slovenskej, MO MS, OV MS vo Veľkom Krtíši
- Spoločnosť A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
- Mesto Veľký Krtíš
- Centrum voľného času vo Veľkom Krtíši
- MV SR Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka vo Veľkom Krtíši
- Regionálny ústav národného zdravia vo Veľkom Krtíši
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši
- Únia slabozrakých a nevidiacich
- Matica slovenská Bratislava
- Spoločný školský úrad - Školský úrad Mesta Veľký Krtíš
- Miestny odbor Slovenského zväzu telesne postihnutých v Modrom Kameni
- Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši
- Literárne informačné centrum Bratislava
- Redakcia časopisu Slniečko
- Okresná pedagogicko-psychologická poradňa vo Veľkom Krtíši
- SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň
- Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši
- MsKS vo Veľkom Krtíši
- Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
- MŠ, ZŠ, ŠZŠ a ZUŠ vo Veľkom Krtíši a v regióne
- SSŠ M. Kameň, ZŠ Modrý Kameň, ŠZŠ a ZŠ v meste Veľký Krtíš i v rámci okresu
- Csemadok
- Regionálny týždenník Pokrok
- Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov Slovenská Ľupča
- Detská linka istoty pri SV UNICEF
- Materské centrum vo Veľkom Krtíši
- obecné úrady, mestské úrady vo Veľkom Krtíši a v Modrom Kameni
- Evanjelický a.v. farský úrad vo Veľkom Krtíši a Stredných Plachtinciach
- Domov sociálnych služieb Kirť
Knižnica v roku 2012 oslovila k spolupráci nových partnerov:
- Strednú odbornú školu Veľký Krtíš
- Spojenú školu Modrý Kameň
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Opatrenia:
1. Naďalej vyhľadávať a nadväzovať kontakty s doteraz neoslovenými občianskymi
združeniami, nadáciami, spolkami a inými inštitúciami na území mesta Veľký Krtíš,
prípadne okresu.

Veľký Krtíš, 14.02.2013
Spracovala: Danka Šagiová
Mgr. Zuzana Unzeitigová
riaditeľka
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Názov :

Vyhodnotenie činnosti Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho
vo Veľkom Krtíši za rok 2012
Vydala:
BBSK - Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
Miesto vyd.: Veľký Krtíš
Zostavila :
Danka Šagiová
Zodpovedná: Mgr. Zuzana Unzeitigová, riaditeľka
Počet strán: 25 + 3 prílohy + 2 tabuľky
Náklad:
8
Tlač:
HP LaserJet 3020
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Príloha č. 1a

Číselné ukazovatele činnosti knižnice za rok 2012
k bodom II. – V.

Ukazovateľ

Skutočnosť
2012
spolu

Merná
jednotka

Počet regionálnych knižníc
knižnica
Počet pobočiek
pobočky
Počet metodicky usmerňovaných
obecných knižníc
knižnica
PC s pripojením na internet
PC
Knižničné jednotky spolu
kn.j.
Počet dochádzajúcich periodík
tituly
Celkový ročný prírastok knižničných
jednotiek
kn.j.
Úbytky knižničných jednotiek
kn.j.
Výpožičky spolu
kn.j.
Počet vyprac. bibliografií a rešerší tituly
Registrovaní používatelia
osoby
ročné náklady na 1 používateľa
z rozpočtu BBSK
€
z toho používatelia do 15 rokov osoby
Návštevníci knižnice
osoby
Kolektívne podujatia pre použív. podujatia
Metodické návštevy
návšteva
Odborné kurzy, porady, semináre porada
Edičná činnosť
tituly
Celková plocha knižnice
m2
z toho: priestory pre používateľov m2
Priemerný počet zamestnancov
(prepočítaný)
osoby
z toho odborných (bez riaditeľa) osoby
Výpožičný čas týždenný
hodiny

Skutočnosť
2011
spolu
1
0

1
0

bez zmeny
bez zmeny

69
28
54 183
55

69
28
53 725
54

bez zmeny
bez zmeny
+ 458
+1

860
402
164 712
38
2 093

882
1 197
162 797
37
2019

-22
-795
+1 915
+1
+ 74

72,37
675
35 684
185
38
2
9
1226
438

76,05
613
34 393
168
54
2
14
1 226
438

- 3,68
+ 62
+ 1 291
+ 17
-16
bez zmeny
-5
bez zmeny
bez zmeny

11,75
7,75
40

11,25
8,16
40

+ 0,5
- 0,41
bez zmeny

Veľký Krtíš, 14.02.2013
Spracovala: Danka Šagiová
Mgr. Zuzana Unzeitigová
riaditeľka
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Plnenie plánovaných ukazovateľov činnosti knižnice za rok 2012 (v %)
Ukazovateľ
K%IŽ%IČ%Ý FO%D spolu
z toho: odb. lit. pre dospelých
krásna lit. pre dospelých
odb. lit. pre deti
krásna lit. pre deti
Počet titulov odob. periodík
počet exempl. odober. periodík
Prírastky spolu
z toho: kúpou
darom
Úbytky knižničných jednotiek
Počet zv. na 1 obyvateľa
Počet zv. na 1 používateľa
Obrat KF (bez výpož. periodík)
Nákup na 1 obyvateľa
Nákup na 1 používateľa
Finančné prostr. na nákup KF
z toho nákup zdroje vlastné a BBSK
nákup z GS MK a dotácie mesta
VÝPOŽIČKY spolu
z toho: absenčné
prezenčné
z toho: odb. lit. pre dospelých
krásna lit. pre dospelých
odb. lit. pre deti
krásna lit. pre deti
výpožičky periodík
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa
Počet výpožičiek na 1 používateľa
Celková plocha knižnice
z toho priestory pre používateľov
Rešeršná činnosť
Poskytnuté BIS a FIS
Registrovaní používatelia
z toho deti do 15 rokov
% používateľov z počtu obyvateľov
%ávštevníci spolu
z toho návštevníci podujatí
Kolektívne podujatia
z toho informatická výchova
Mzdové prostriedky
Poplatky za kn. činnosť
Metodické návštevy v obecných kniž.
Konzultácie a poradenstvo
Odborné semináre, porady
Edičná činnosť

m.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
tit.
ex.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
index
€
€
€
€
€
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
m2
m2
rešerš
infor.
osoba
osoba
%
osoba
osoba
poduj.
poduj.
€
€
návšt.
konz.
poduj.
titul

Skutočnosť
2 011
53 725
20 029
19 512
2 773
11 411
54
57
882
750
132
1 197
4,10
26,61
1,90
0,68
4,40
8 883,21
4 881,21
4 002,00
162 797
104 265
58 532
30 829
51 235
5 018
15 129
60 586
78
250
12,42
80,63
1 226
438
28
6 789
2 019
613
15,41
34 393
4 578
168
21
80 116,50
4 913,18
50
79
2
14

Veľký Krtíš, 14.02.2013
Vypracovala: Danka Šagiová

Plán
2012

53 575
20 014
19 527
2 713
11 321
54
57
850
600
250
1 000
4,09
26,79
1,86
0,68
4,50
9 000
4 500
4 500
138 000
100 000
38 000
26 120
43 500
5 000
13 380
50 000
60
250
10,53
69
1226
438
30
6 500
2 000
600
15,26
32 000
3 800
100
20
83 085
4 800
50
75
2
10

Skutočnosť
2012

54 183
20 222
19 730
2 777
11 454
55
58
860
626
234
402
4,24
25,89
1,96
0,54
3,31
6 917,39
2 917,39
4 000
164 681
107 651
57 061
28 572
54 375
5 909
17 271
58 554
90
226
12,88
78,70
1 226
438
38
7993
2093
675
16,37
35684
3811
185
13
82 350,62
4 298,95
38
189
2
9

Mgr. Zuzana Unzeitigová, riaditeľka
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Príl. č.1b
Plnenie
v%
101,13
101,04
101,04
102,36
101,17
101,85
101,75
101,18
104,33
93,6
40,2
103,67
96,64
105,38
79,41
73,56
76,86
64,83
88,89
119,36
107,65
150,16
109,39
125
118,18
129,08
117,1
150
90
122,32
114,06
100
100
126,66
117,73
104,65
112,50
107,27
111,51
100,29
185
65
99,12
89,56
76
252
100
90
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Príloha č. 1c
Porovnanie výkonov knižnice za rok 2011 a 2012
so štandardami verejných knižníc

Parameter

m.j.

štandardy

rok 2011

rok 2012

Prírastok kúpou na 1 obyvateľa
Počet odoberaných periodík
Priemerná suma na nákup 1 kn.j.
Počet PC s internetom pre verejnosť
Počet študijných miest
Počet prevádzkových hodín pre
verejnosť za týždeň
Odporúčané výkony:

kn.j.
titl.
€
ks
ks
hod.

0,15
50 - 100
10
4-7
35 - 45
40 – 45

0,057
57
11,84
9
100
40

0,049
55
11,05
10
100
40

Priemerný počet výpožičiek
na 1 knihovníka (na prepočítaný stav)
Priemerný počet výpožičiek
na 1 obyvateľa
Percento používateľov z počtu
obyvateľov
Obrat KF (bez výpožičiek periodík)

kn.j.

15 000

17 772,60

21 253,16

kn.j.

8 - 12

12,42

12,88

%

18 - 25

15,41

16,37

index

1,5 - 2

1,90

1,96

Určené výkony:

Veľký Krtíš, 14.02.2013
Vypracovala: Danka Šagiová

Mgr. Zuzana Unzeitigová
riaditeľka
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Príloha č.2

Rozbor hospodárenia
Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho Veľký Krtíš za rok 2012

I. PLNENIE VÝNOSOV

1.

Rozpis záväzných ukazovateľov za rok 2012 v €
Ukazovateľ

Skutočné čerpanie

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

130 598

151 479

151 479

130 598
0

151 479
0

151 479
0

8 000

6 830

8 830

8 000
0

6 830
0

6 830
0

0

0

0

0
0
0

0
0
1 587

0
0
1 514

0
0

1 587
0

1 514
0

Príspevok
z daňových príjmov,
z toho
- na bežné výdavky
- na kapitál. výdavky
Príspevok zo ŠR,
z toho:
- na bežné výdavky
- na kapitál. výdavky
Príspevok mesta,
z toho:
- na bežné výdavky
- na kapitál. výdavky
Príspevok z ESF,
z toho:
- na bežné výdavky
- na kapitál. výdavky

k 31.12.2012

Pôvodným rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2012 mala naša organizácia
schválený príspevok na bežné výdavky vo výške 130 598 €. Počas roka došlo k niektorým
úpravám výšky príspevku nasledovne:
- Rozpočtovým opatrením BBSK č. 1/2012 zo dňa 30.03.2012 došlo k navýšeniu rozpočtu
bežných výdavkov o 135€. Tieto boli účelovo určené na ocenenie zamestnankyne pri
príležitosti Dňa knihovníkov.
- Ďalším rozpočtovým opatrením č. 3/2012 zo dňa 26.06.2012 boli zriaďovateľom pridelené
finančné prostriedky v sume 10 742€

na úhradu výdavkov za energií (8 732€) a na nákup

knižničného fondu (2 010 €).
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- Rozpočtovým opatrením č. 7/2012 z 6.08.2012 zriaďovateľ pridelil finančné prostriedky vo
výške 180€ na spolufinancovanie projektov podporených z dotačného systému MK SR.
- Rozpočtovým opatrením č. 9/2012 zo dňa 6.9.2012 zriaďovateľ pridelil finančné
prostriedky vo výške 288€ na odstránenie havarijného stavu pri výpadku knižničného
systému. Po závažnej poruche servera bolo nutné zakúpiť nový HDD (z vlastných zdrojov)
a na výdavky za služby týkajúce sa reinštalácie systému Clavius a ďalších nevyhnutných
úkonov sme požiadali o mimoriadny finančný príspevok.
- Rozpočtové opatrenie č. 10/2012 z 30.10.2012 a č. 11 z 31.10.2012 sa týkalo navýšenia
rozpočtu o sumu 972€ a bolo určené na vyplatenie osobných príplatkov zamestnancom
knižnice á 15€ mesačne na 1 plný pracovný úväzok a s tým súvisiace odvody.
- Ďalšia zmena rozpočtu nastala rozpočtovým opatrením č. 14/2012 zo dňa 19.11.2012,
ktorým zriaďovateľ poskytol príspevok na pokrytie výdavkov na energie v sume 3 158€.
- Z toho istého dňa je rozpočtové opatrenie č. 15/2012 na pokrytie nevyhnutných výdavkov
na služby v sume 263€.
- Posledným rozpočtovým opatrením, týkajúcim sa navýšenia rozpočtu v roku 2012, bolo
RO č. 17/2012 zo dňa 20.12.2012, ktorým zriaďovateľ poskytol príspevok v sume 5 143€ na
pokrytie výdavkov spojených so spotrebami energií, tovarov a služieb a na vyplatenie
odmeny riaditeľa, vrátane odvodov.
- Rozpočtové opatrenia č. 2, 4, 5 sa týkali prostriedkov zo zdroja 111 a boli formálneho
charakteru. Celková výška schválených finančných prostriedkov z dotačného systému MK
SR v sume 6 110€ bola určená na akvizíciu KF, na financovanie podujatí: Putovanie
regiónom, Škultétyho rečňovanky a na ochranu knižničného fondu. Okrem toho boli zo
zdroja 111 poskytnuté finančné prostriedky za vybraté kultúrne poukazy v sume 720€ (RO
č.8 a 16).
- Rozpočtové opatrenia č. 6 a 18 sa týkali len formálneho presunu medzi kapitolami a RO
č.12 a 13 boli stornované (neplatné).

Príspevok Mesta Veľký Krtíš nie je v tabuľke uvedený, pretože finančné prostriedky
neboli poskytnuté priamo, ale boli financované cez pokladňu mesta a to v sume 450 € na
Škultétyho rečňovanky (materiál na vydanie zborníka, vecné ceny).
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2.

Vlastné výnosy
Ukazovateľ

Plán 2012

Skutočnosť
k 31.12.2012

Vlastné zdroje spolu, z toho:

14 000

15 885

- výnosy z prenájmu

9 000

11 590

- výnosy z predaja služieb

5 000

4 295

(v tom: náhrady za stratené knihy)

50

- refundácie – zdroje 11T1, 11T2 (ESF)

0

1 514

- sponzorské príspevky

0

0

- ostatné výnosy z prev. činnosti, z toho:

0

37

0

32

- úroky z omeškania
Okrem toho:
- zúčtovanie rezerv a opravných položiek
- výnosy z KT zo ŠR
- výnosy z KT z VUC
Vlastné výnosy celkom

1 853

1 853

901

901

7 855

7 855

24 609

28 045

Plán vlastných výnosov bol prekročený o 1 885€, čo bolo dosiahnuté hlavne výnosmi
z prenájmu. Výnosy z predaja služieb boli nižšie oproti plánu o 705€. V skutočnosti však boli
splnené, keď berieme do úvahy skutočnosť, že príspevok vo forme kultúrnych poukazov
v sume 720€, ktorý sa pripočítava k príspevku zo ŠR, je vlastne príjem knižnice z predaja
služieb. To znamená, že výnosy z predaja služieb boli vo výške 5 015€.

3. Iné zdroje financovania

- celková výška

8 794€

Ďalším zdrojom financovania boli získané granty z DS MK SR vo výške 6 830€ (vrátane KP),
vďaka ktorým mohla knižnica zakúpiť knihy v hodnote 4 000 €, realizovať podujatia
Putovanie regiónom, Škultétyho rečňovanky a zakúpiť špeciálny materiál na ochranu
knižničného fondu.
Organizovaním aktivačnej práce v rámci dobrovoľníckej služby v spolupráci s Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny získala knižnica z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
príspevky v sume 1 514€ formou refundácie výdavkov.
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Knižnica získala od Mesta Veľký Krtíš príspevok na kultúrne podujatie vo výške 450 € tak,
ako je to uvedené v bode 1. Okrem toho sme získali ďalšie sponzorské dary formou cien
k súťaži a materiálnemu zabezpečeniu aktivít.

II. SKUTOČNOSŤ NÁKLADOV

Podrobný rozpis čerpania nákladov podľa analytického členenia je uvedený v prílohe.
1. Celková výška nákladov k 31.12.2012

180 179 €

z toho: financované z príjmov BBSK

151 479 €

z dotácie ŠR

6 830 €

z vlastných zdrojov

21 870 €

2. Spotrebované nákupy – čerpanie k 31.12.2012

- nákup knižničného fondu

37 978 €

6 796 €

Z dôvodu finančnej krízy náklady na KF v porovnaní s minulým rokom mierne klesli
a v porovnaní s mimo krízovými rokmi bol pokles výraznejší . Nákup bol realizovaný hlavne
z poskytnutého dotačného systému MK SR, účelového príspevku zriaďovateľa a z časti
z vlastných zdrojov.

- spotreba materiálu – nákup DHM

239 €

Knižnica v roku 2012 zakúpila informačné technológie z príspevku MK SR za vybraté
kultúrne poukazy a to 1 tlačiareň pre potreby služieb bibliografie a 2 páry reproduktorov,
ktorými boli doplnené počítače na riaditeľstve knižnice.

- nákup kancelárskych potrieb

3 326 €

V uvedenej sume sú započítané aj náklady na nákup špeciálneho materiálu na ochranu KF,
ktoré boli financované zo zdrojov ESF.

- spotreba energií

25 757 €

Sú to platby za elektrickú energiu, vodné, stočné a teplo vo vlastnej budove, ako aj náklady
spojené s prenájmom priestorov od MsKS.
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3. Služby – čerpanie k 31.12.2012

7 168 €

- opravy a udržiavanie

596 €

z toho: údržba budovy

372 €

strojov a zariadení

224 €

V roku 2012 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebolo možné realizovať údržbu
nehnuteľností. Čerpané náklady sú len na nutnú údržbu budovy (opravy vodoinštalácie
a elektroinštalácie), motorového vozidla a kancelárskych strojov za účelom sfunkčnenia
zariadení.
- ostatné služby

5526 €

Z toho prenájom priestorov činil sumu 12 €. Je to len symbolická cena mesačne 1 € za
prenajaté priestory od MsKS. Ostatné

náklady sú na poštovné, telefónne a internetové

poplatky, rôzne poplatky za rôzne služby, MVS, školenia vlastných zamestnancov, údržba
APV, koncesionársky poplatok, revízie a kontroly spojené s bezpečnosťou a požiarnou
ochranou.

4. Osobné náklady celkom

121 783 €

z toho: mzdové náklady

85 372 €

v tom: dohody mimo pracovného pomeru
náklady na zdrav. a soc. poistenie

559 €
29 570 €

doplnkové dôchodkové poistenie

1 474 €

ostatné zákonné soc. náklady

5 367 €

v tom : príspevok na stravovanie

4 325 €

prídel do SF

741 €

náhrada DPN

301 €

K 31.12.2012 pracovalo v knižnici 12 fyzických osôb, prepočítaných 11,75 osôb.

5.

Dane a poplatky

1 433 €

Je to vyplatená daň z nehnuteľnosti (1 176 €) za rok 2012 za budovy vo vlastníctve BBSK,
ktoré knižnica spravuje a poplatok za komunálny odpad.

6.

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

578 €

Sú to správne poplatky, poistné za majetok, kolektívne členské príspevky atď.
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7.

Odpisy, rezervy a opravné položky

11 224 €

v tom: - odpisy DNM a DHM

9 486 €

- zúčtovanie rezerv

1 738 €

Knižnica vytvorila zákonnú rezervu na nevyčerpané dovolenky za rok 2012.
8.

Finančné náklady (bankové poplatky)

III.

15 €

ZHODNOTENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
Ukazovateľ v €

Výnosy - vlastné
Príspevok od
zriaďovateľa

Plán na rok 2012

Čerpanie k 31.12.2012

% plnenia

14 000

17 436

124,54

130 598

151 479

115,98

Príspevok zo ŠR

8 000

6 830

85,37

Náklady celkom

152 598

180 179

118,07

Výnosy celkom

152 598

186 354

122,12

-

+ 6 175

-

Hospodársky výsledok

Poznámky k čerpaniu:
Výnosy vlastné = tržby + refundácie z ESF + ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Náklady celkom = náklady vrátane tvorby rezerv a odpisov

Hospodársky výsledok za rok 2012 je kladný 6 175 €. Tento výsledok bol dosiahnutý
maximálnymi

úsporným

opatreniam

a

zodpovedným

prístupom

organizácie

pri

vynakladaní finančných prostriedkov, ale aj získaním iných zdrojov financovania (Dotačným
systémom MK SR a získaním prostriedkov zo zdrojov ESF). Napriek úsporným opatreniam
kvalita poskytovaných služieb bola na požadovanej úrovni a všetky plánované aktivity boli
splnené.

IV.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY

Knižnica k 31.12.2012 eviduje pohľadávky vo výške 2371,89 €, z toho po lehote splatnosti
1 789,33 €. Sú to nezaplatené faktúry za prenájom priestorov a služby spojené s prenájmom
nebytových priestorov od 3 bývalých nájomcov. Vymáhanie týchto pohľadávok knižnica
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postúpila na konanie súdu. V jednom prípade už prebieha exekučné vymáhanie, ďalšie je už
súdom rozhodnuté a po potvrdení právoplatnosti a vykonateľnosti bude taktiež podané na
exekúciu. V treťom prípade je pripravený návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý bude
postúpený na konanie okresného súdu.
Krátkodobé záväzky k 31.12.2012 vo výške 1 738 €, predstavujú vytvorenie rezervy na
nevyčerpané dovolenky z roku 2012 a nevyfakturované dodávky týkajúce sa roku 2012
v sume 339 €.

V.

SOCIÁLNY FOND v €
V€

Stav
k 1.1.2012

Sociálny fond

415

Tvorba

Čerpanie

Stav k 31.12 2012

741

973

183

Tvorba sociálneho fondu bola v roku 2012 vo výške 1 % zo skutočne vyplatených mzdových
prostriedkov. Čerpanie bolo realizované najviac formou príspevku na stravovanie
zamestnancov a na regeneráciu pracovných síl zamestnancov.

VI.

STAVY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH v €
Účet

Počiatočný stav k 1.1.2012

Konečný stav k 31.12.2012

47 606,81

49 133,47

Dotačný účet

565,53

430,12

Účet sociálneho fondu

553,40

217,86

Zostatok na BÚ spolu:

48 725,74

49 781,45

Základný bežný účet

Vypracovala: Helena Záchenská
Vo Veľkom Krtíši, 14.02.2013

Mgr. Zuzana Unzeitigová
riaditeľka

36

Vyhodnotenie činnosti HNK za rok 2012

Príloha č. 3

Vyčíslenie niektorých ukazovateľov (%):

a) Podiel miezd a prevádzkových nákladov z celkových nákladov
Ukazovateľ v €

Čerpanie k 31.12.2012

% podiel z celk.
rozpočtu

Mzdy

85 372

47,38

Prevádzkové náklady

15 091

8,37

Podiel nákladov na hlavnú činnosť
Ukazovateľ v €

Čerpanie k 31.12.2012

Náklady na činnosť knižničných služieb

% podiel z celk.
rozpočtu

24 229

(bez miezd a odvodov)

13,45

Poznámka: % podiel počítaný z celkových nákladov 180 179,b) Vlastné výnosy organizácie
Ukazovateľ v €

Čerpanie k 31.12.2012

Vlastné výnosy celkom
Príspevky(DS MK SR,ESF, Mesto, sponzori)
Vlastné príjmy vrátane grantov a všetkých
príspevkov

% podiel z celk.
rozpočtu

28 045

15,05

8 794

4,72

36 839

19,77

Poznámka: % podiel počítaný z celkových výnosov 186 354,Prehľad o pridelených a použitých finančných prostriedkoch na kofinancovanie
Číslo projektu

Názov projektu

Pridelená výška na

Použitá výška na

kofinancovanie

kofinancovanie

MK-3812/2012/2.1

Ochrana knižnič. fondu

70

150

MK-3814/2012/2.1

Putovanie regiónom

40

40

MK-3815/2012/2.1

Škultétyho rečňovanky

70

113

Vypracovala: Helena Záchenská
Vo Veľkom Krtíši, 14.02.2013
Mgr. Zuzana Unzeitigová
riaditeľka
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