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I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. Úlohy a miesto kultúrnej organizácie v národnom systéme kultúrnych organizácií
1.1.

Poslanie kultúrnej organizácie a funkcie, vyplývajúce z plnenia mestských,
regionálnych, krajských, príp. medzinárodných funkcií kultúrnej organizácie,
porovnanie kvantitatívnych a kvalitatívnych výstupov činnosti

Kysucká knižnica v Čadci ako regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia je
v zriaďovacej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ju prostredníctvom odboru
kultúry a cestovného ruchu riadi, usmerňuje a kontroluje jej činnosť. Je verejnou inštitúciou, ktorá
plní funkciu mestskej knižnice pre mesto Čadca a regionálnej knižnice pre územie okresov Čadca
a Kysucké Nové Mesto. KK okrem toho, že poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné
služby, pôsobí ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre knižnice
(verejné mestské a obecné, školské knižnice a knižnice iných typov) v kysuckom regióne. Jej
odbornú činnosť usmerňuje Slovenská národná knižnica s Odborom pre knižničný systém
Slovenskej republiky v Martine a Krajská knižnica so sídlom v Žiline.
KK sa aj v roku 2013 snažila rozšíriť a skvalitniť svoje služby verejnosti aj napriek množstvu
nepriaznivých okolností, ktoré vyvstali. Do októbra 2013 prebiehala rozsiahla rekonštrukcia
budovy v rámci projektu „Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti Kysuckej knižnice
v Čadci“. V polovici mája sa začalo sťahovanie knižnice z náhradných suterénnych priestorov do
zrekonštruovaných priestorov nadzemného podlažia. Z tohto dôvodu bola KK zatvorená od
22.5.2013 do 1.7.2013. Počas prevádzky sa zabezpečilo aj sťahovanie KF z budovy, kde sídli
Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce a ich následné začlenenie do výpožičného procesu. Rovnako tak
bolo potrebné presťahovať a vyprázdniť priestory ZŠ A. Hlinku a SOŠOaS v Čadci, kde bol
umiestnený ostatný nábytok a technické vybavenie KK.

1.2.

Plnenie prioritných úloh v roku 2013 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny
a priorít určených v pláne činnosti na rok 2013, plnenie vedecko-výskumných
úloh a pod.)

KK na začiatku roka 2013 zahrnula svoje hlavné úlohy do ročného plánu, ktorý v priebehu
roka realizovala. Naďalej venovala pozornosť napĺňaniu základných cieľov v oblasti knihovníctva
ako sú Stratégia slovenského knihovníctva, ale aj Program strategického rozvojového programu
Kysuckej knižnice v Čadci na roky 2008 až 2013: poskytovať kvalitné a efektívne knižničnoinformačné služby; tvorba, výskum, ochrana, digitalizácia a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva;
rozvoj ľudských zdrojov a kontinuálne vzdelávanie zamestnancov; podpora celoživotného
vzdelávania a zvyšovania informačnej gramotnosti používateľov; podporovať tvorivosť, aktívne
využívanie voľného času a relaxačné aktivity obyvateľov; prestavba a rekonštrukcia Kysuckej
knižnice v Čadci.
Hlavným cieľom knižnice v minulom roku bolo zabezpečiť prevádzku a bezproblémový chod
knižnice, aby organizácia mohla uspokojovať všetky kultúrne, informačné, vzdelávacie
a rehabilitačné potreby používateľov knižnično-informačných služieb i napriek problémom
uvedených v bode 1.1.
Z hlavných podujatí konaných v roku 2013 spomenieme: Týždeň slovenských knižníc; Kniha
Kysúc 2012 a Literárny počin 2012; Noc s Andersenom v knižnici; Jurinova jeseň – Kysucký
festival duchovnej tvorby s celoslovenskou literárnou súťažou v duchovnej tvorbe – 9. ročník,
45. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce.
Prácu na Úseku regionálnej dokumentácie a výskumu regionálnej literatúry sme zamerali, ako
aj po minulé roky, na bádanie a výskumné práce v archívoch a prieskumy v teréne, získavanie
a spracovanie informácií o osobnostiach Kysúc, významných udalostiach, organizáciách a pod.
Zdigitalizovali sa ďalšie vybrané knižné tituly regionálneho charakteru, ktoré nemajú zastúpenie
v SNK v Martine, časť archívu s fotodokumentáciou.
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Metodickú pomoc sme poskytovali, ako aj po predchádzajúce roky, všetkým mestským
a obecným verejným knižniciam v rámci okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, ktoré ju
využívali na konzultáciu svojich problémov s našimi kompetentnými pracovníkmi. Pozornosť
sme venovali k vyplňovaniu štatistických výkazov, knižniciam, v ktorých sa realizovala revízia
knižničného fondu, príp. ak v nej došlo k výmene knihovníka, alebo ak knižnica prechádzala na
automatizáciu svojich činností..
V minulom roku sme realizovali centrálne doplňovanie knižničných fondov pre mestské a
obecné knižnice. Pre verejné knižnice sa na základe výberu knihovníkov nakúpili knihy, ktoré
boli pred odovzdaním odborne spracované a vybavené knižným lístkom a katalogizačným
záznamom.
Akvizičnú činnosť pre KK vykonávala komisia, ktorá pozostávala z pracovníkov jednotlivých
úsekov, ktorí pri dopĺňaní knižničného fondu vychádzali z potrieb a záujmu používateľov. Veľkou
pomocou bolo poskytnutie grantu na nákup knižničných dokumentov z GS MK SR.
Knižnično-informačnými službami KK podporovala osobnostný rast svojich používateľov,
najmä detí a mládeže, budovaním ich vzťahu ku knihám, pestovanie a rozvíjanie ich čitateľských
návykov, handicapovaným obyvateľom regiónu priblížením sa v uspokojovaní ich kultúrnych,
informačných a výchovno-vzdelávacích potrieb čo najviac. Pozornosť sa sústredila aj na
odstraňovanie spoločenskej izolácie seniorov vytváraním možnosti ich ďalšieho sebavzdelávania.

1.3.

Sieť verejných knižníc v regióne v zriaďovateľskej pôsobnosti
subjektov

iných

Okrem regionálnej Kysuckej knižnice v Čadci, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
pôsobia v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto aj ďalšie verejné knižnice, ktoré sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí:
- 3 mestské knižnice – v okrese Čadca 2 ( Mestská knižnica v Krásne nad Kysucou a Mestská
knižnica v Turzovke), v okrese Kysucké Nové Mesto 1 (Mestská knižnica v Kysuckom
Novom Meste)
- 30 obecných knižníc - v okrese Čadca 19 ( Čierne pri Čadci, Dlhá nad Kysucou, Dunajov,
Klokočov, Klubina, Korňa, Makov, Nová Bystrica, Olešná, Oščadnica, Podvysoká, Radôstka,
Raková, Skalité, Stará Bystrica, Staškov, Svrčinovec, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie),
v okrese Kysucké Nové Mesto 11 ( Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Kysucký Lieskovec,
Lodno, Lopušné Pažite, Nesluša, Ochodnica, Povina, Rudina, Rudinská, Snežnica).

1.4.

Potenciálne používateľské zázemie

- počet obyvateľov mesta Čadca
- počet obyvateľov okresu Čadca
- počet obyvateľov mesta Kysucké Nové Mesto
- počet obyvateľov okresu Kysucké Nové Mesto
- počet obyvateľov regiónu Kysúc
Školopovinné deti a mládež - stav k 15.9.2013
- počet školopovinných detí regiónu Kysúc
z toho v okrese Čadca
v meste Čadca
v okrese Kysucké Nové Mesto
v meste Kysucké Nové Mesto
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24 738
91 310
15 532
33 221
124 531

11 539
8 526
2 108
3 013
1 475

- počet študentov stredných škôl v regióne Kysúc
z toho v okrese Čadca
v meste Čadca
v okrese Kysucké Nové Mesto
v meste Kysucké Nové Mesto

5 303
3 618
3 023
1 685
1 685

V meste Čadca pôsobí 6 základných škôl, 1 špeciálna základná škola, 1 gymnázium, 1
obchodná akadémia, 4 stredné odborné školy a 2 vysoké školy (VŠEM v Bratislave, DTI
v Dubnici nad Váhom – sú to detašované pracoviská).
Pre porovnanie uvádzame, že k tomuto dátumu (15.9.2013) v školskom roku 2013/2014 je
stav školopovinných detí v regióne menší o 330 žiakov oproti školskému roku 2012/2013.
Menší pokles je u študentov stredných škôl, o 195 študentov je menej v porovnaní so školským
rokom 2012/2013.

2.

Vzájomná koordinácia a kooperácia
2.1.

Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
inými kultúrnymi organizáciami, s mestami a obcami, organizáciami 3.
sektoru, s občianskymi združeniami – Príloha č.1

a) s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Kysucká knižnica v Čadci pri organizačnom zabezpečení a realizácií niektorých podujatí
spolupracovala s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Za najlepšiu
a najrozvinutejšiu spoluprácu v roku 2013 možno označiť spoluprácu s Kysuckým múzeom
v Čadci, ktorá sa úspešne rozvíjala pri kultúrnych projektoch ako Templárske legendy,
Andersenova noc, Netradičné čítanie v Múzeu Kysuckej dediny – Na kopečku hojana!, Letný
čitateľský tábor, Jurinova jeseň 2013, Bibliotéka 2013, 45. ročník Jašíkových Kysúc a iné.
Kysucké múzeum prejavilo veľkú ústretovosť i pri pomoci s dopravným zabezpečením
sťahovania knižnice pri rekonštrukcii priestorov budovy knižnice. Spolupráca s Kysuckým
kultúrnym strediskom sa rozvinula najmä pri organizovaní konferencie a slávnostnej prezentácie
publikácie Pavla Zemku a kol. pod názvom Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa.
Kysucká galéria zabezpečila uskladnenie vzácnejších a umeleckých predmetov počas
rekonštrukcie budovy knižnice. S regionálnymi knižnicami ŽSK bolo koordinované podujatie
Bibliotéka 2013 v Bratislave a putovné výstavy víťazných kníh ŽSK v súťaži Kniha roka 2012
a iné.
b) inými kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Počas celého roka rozvíjala Kysucká knižnica v Čadci aj spoluprácu so ZpS a DSS v meste
a okolí formou realizácie podujatí v zariadeniach pre seniorov a DSS pre deti a dospelých,
donáškou knižných a periodických dokumentov, špeciálnymi základnými školami a strednými
školami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Boli to prednášky, besedy, tematické dopoludnia,
Mikulášske besiedky, súťaže a audiovizuálne programy. Prázdninový cyklus - Pekné slovo lieči,
zorganizovala KK pre hospitalizované deti v spolupráci s Kysuckou nemocnicou v Čadci.
c) inými kultúrnymi organizáciami
Kysucká knižnica v Čadci rozvíjala aj v roku 2013 úspešnú spoluprácu so všetkými kultúrnymi
organizáciami v regióne Kysúc, verejnými knižnicami všetkých typov v zriaďovateľskej
pôsobností iných subjektov, alebo miest a obcí, školskými knižnicami, základnými umeleckými
školami a súbormi pracujúcimi pri Dome kultúry. Spolupráca s knižnicami sa zameriava na
medziknižničnú službu, sprostredkovanie a spracovanie rešerší a tematických a regionálnych
požiadaviek. Spolupráca s knižnicami sa úspešne rozvíja v rámci celého Slovenska. Pri
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organizovaní 45. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce sme koordinovali
spoluprácu s Literárnym fondom Slovenska, Spolkom slovenských spisovateľov a Kysuckou
kultúrnou nadáciou.
d) s mestami a obcami
KK ako regionálna kultúrna inštitúcia plní funkciu aj mestskej knižnice, preto úzko spolupracuje
so všetkými obcami a mestami regiónu Kysúc. Spolupráca sa rozvíja najviac na úseku
regionálneho knihovníctva – centrálny nákup knižničného fondu pre knižnice obcí, pomoc pri
revízií KF, metodické poradenstvo, edičná a kultúrno-výchovná činnosť, poradenstvo pri
zavádzaní automatizovaného výpožičného systému, spolupráca pri organizovaní celoslovenských
podujatí Jurinova jeseň, Jašíkove Kysuce a iné významnejšie projekty širšieho regionálneho
dosahu. Mesto Čadca prispelo finančnou čiastkou na realizáciu projektu kultúrno-vzdelávacích
podujatí pre deti a mládež a svojich priestorov na ich realizáciu počas rekonštrukčných prác
v budove knižnice.
e) organizáciami 3. sektoru, s občianskymi združeniami
Spolupráca s organizáciami a občianskymi združeniami je dlhodobo rozvíjaná a prináša
obojstranný úžitok pri uspokojovaní kultúrnych, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb
obyvateľov kysuckého regiónu. Táto spolupráca sa rozvíja najmä pri organizovaní kultúrnych
a vzdelávacích podujatí. V roku 2013 zorganizovala KK celý rad podujatí pre Klub dôchodcov
a občianske združenie Živena v Čadci, Jednotou dôchodcov Slovenska, Centrum voľného času
detí a mládeže v Čadci a v Kysuckom Novom Meste. Pri príprave duchovných podujatí sa
rozvíjala spolupráca s Farnosťou mesta Čadca a obce Klokočov. Prednášky a preventívne
podujatia v rámci vzdelávacieho cyklu Mládež a spoločnosť boli úspešne realizované
v spolupráci s Okresnou prokuratúrou, Okresným oddelením PZ, Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva, občianskym združením Človek v ohrození v Bratislave. Nadviazali sme novú
spoluprácu s občianskym združením Polonus v Žiline, ktorá pôsobí v oblasti kultúry, vzdelávania,
športových a vzdelávacích aktivít. Prostredníctvom spolupráce sa zriadil v Kysuckej knižnici
v Čadci Literárny kútik poľskej literatúry. Nové kontakty a úspešná spolupráca bola v roku 2013
nadviazaná i s regionálnym pracoviskom SAIA, n. o. - Slovenskou akademickou informačnou
agentúrou v Žiline, rozvíjali sme spoločné programy s mládežníckym združením Keric Čadca.
KK pripravila cyklus podujatí aj pre sociálne znevýhodnené deti v Krízovom stredisku v Čadci.

2.2.

Medzinárodná spolupráca KK – Príloha č.2

Kysucká knižnica v Čadci v sledovanom období nezrealizovala žiadne aktivity v spolupráci
so zahraničným partnerom.

3. Riadiaca a kontrolná činnosť
3.1.

Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti v Kysuckej knižnici v Čadci

Vnútorná kontrolná činnosť sa riadi Zásadami kontrolnej činnosti v Kysuckej knižnici v Čadci
a Plánom činnosti na konkrétny rok. V knižnici je funkčný trojstupňový systém kontroly
(samokontrola, kontrola zamestnancov priamym nadriadeným – vedúcim oddelenia, príp. úseku
a kontrola riaditeľom alebo zamestnancom povereným riaditeľom).
Každá finančná a majetková operácia je kontrolovaná finančnou kontrolou v zmysle Vnútornej
smernice Kysuckej knižnice v Čadci o finančnej kontrole. Priebežne bola kontrolovaná dochádzka
riaditeľkou a poverenými osobami. V roku 2013 vnútorné kontroly nezistili tak závažné problémy,
ktoré by bolo potrebné riešiť komisionálne.
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3.2.

Výsledky kontrolnej činnosti kontrolných orgánov (Útvar hlavného kontrolóra
ŽSK, kontrola jednotlivých ministerstiev a ďalších subjektov...)

V roku 2013 v KK boli nasledovné kontroly:
•

1x z Inšpektorátu práce zo Žiliny, zameraná na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov
v oblasti vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru, pracovného času, poskytovania
platu za vykonanú prácu a výkonu práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, poskytovania stravovania a cestovných náhrad.
Zistenia z kontroly: zníženie alebo zvýšenie osobného príplatku bol zamestnancom priznaní
bez písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca, zamestnancom nebol poskytnutý
príplatok za prácu v sobotu za určité obdobie a neboli v zákonom stanovenej lehote vyplatené
cestovné náhrady z pracovných ciest.

•

1x z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, predmetom kontroly bolo overenie, či
v danom subjekte sa riadne vykonáva absolventská prax v zmysle dohody uzatvorenej medzi
ÚPSVaR a KK a súlad podpornej dokumentácie. Neboli zistené žiadne nedostatky.

•

1x z Daňového úradu Žilina, pobočka Čadca vykonala miestne zisťovanie u daňového
subjektu KK, ktorá bola zameraná na vykonávanie finančnej kontroly a na správnosť
a úplnosť vedenia účtovníctva a na dodržiavanie všeobecných pracovnoprávnych predpisov.
Neboli zistené žiadne nedostatky.

•

2x zo Žilinského samosprávneho kraja:
• kontrola zameraná na vykonávanie finančnej kontroly a na správnosť a úplnosť vedenia
účtovníctva.
• kontrola zameraná na vykonávanie personálneho auditu.
Z týchto kontrol ešte neboli vyhotovené protokoly.

4. Návštevnosť, výkony a náklady na pracoviská kultúrnej organizácie – Príloha č. 3
Návštevníkov KK môžeme rozdeliť do dvoch skupín: registrovaní používatelia knižničnoinformačných služieb a návštevníci kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí.
V roku 2013 sa v KK zaregistrovalo 5 491 používateľov, z toho bolo 1 668 detí do 15 rokov.
Knižnicu navštívilo celkovo 84 851 návštevníkov vrátane návštevníkov podujatí (bez podujatí
to bolo 70 928 návštevníkov). Prístup na internet využilo 5 547 návštevníkov a na kultúrnych
a výchovno-vzdelávacích podujatiach sa zúčastnilo 13 923 návštevníkov. Podrobnejšie údaje sú
v časti II. Odborná činnosť knižnice, 1.2 Používatelia, návštevníci

5.

Otváracie hodiny pre verejnosť a výška vstupného v roku 2013
5.1.

Otváracie hodiny centrálneho objektu

pondelok, utorok, štvrtok, piatok: od 7.00 hod. - 18.00 hod.
streda
od 10.00 hod. - 18.00 hod.
sobota
od 7.30 hod. - 12.00 hod. (okrem mesiacov júl - august)
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5.2.

Otváracie hodiny pobočiek, expozícií

Pobočka ZŠ Podzávoz: streda, piatok
Pobočka ZŠ Prívary: pondelok, utorok
piatok

5.3.

od 11.30 hod. do 14.30 hod.
od 9.45 hod. do 10.15 hod.
od 12.30 hod. do 13.30 hod.

Týždenný výpožičný čas (regionálne knižnice)

rok 2012 – 56,5 hod. ; rok 2013 – 56,0 hod. / rozdiel – 0,5 hod.

5.4.

Výška vstupného poplatku – registračné poplatky v KK

Registračné poplatky používateľov v KK:
- individuálni používatelia - dospelí – 4,00 €
študenti – 3,00 €
dôchodcovia – 2,00 €
deti od 3 do 6 rokov – neplatia
deti od 7 do 15 rokov – 2,00 €
- držitelia preukazov ZŤP, ZŤP–S, členovia spolkov handicap. občanov napr. Únie nevidiacich
a podobných združení – neplatia;
- právnická osoba – kolektívny používateľ – 6 € - s výnimkou právnickej osoby – kolektívny
používateľ, ktorý združuje deti, pracuje s deťmi do 15 rokov (materské a základné školy všetkých
druhov, kluby a CVČ, občianske združenia detí a ich priateľov a pod.) - neplatia;
- rodinný preukaz: jeden dospelý člen rodiny zaplatí 4,00 € a na každého ďalšieho člena sa
dopláca 1,00 € (do rodinného preukazu je možné zahrnúť otca, matku a deti veku od 7 do 15
rokov, deti od 3 do 6 rokov neplatia žiadny poplatok);
- rodinný pas: držitelia rodinného pasu majú 20 % zľavu na ročný členský poplatok
používateľa (platí pre rodiny aspoň s jedným dieťaťom vo veku do 18 rokov - každý člen rodiny
si môže uplatniť zľavu, ale len za prítomnosti rodiča);
- poplatok za jednorazové využitie knižnično-informačných služieb - 0,70 €.

5.5.

Poskytované zľavy (dôchodcovia, ZŤP, deti, množstevné zľavy... )

Kysucká knižnica v Čadci poskytuje zľavu z registračného poplatku vybraným skupinám
používateľov – viď bod vyššie. Pri špeciálnych príležitostiach s cieľom zaktivizovať
používateľskú základňu umožňuje vybraným skupinám registráciu bezplatne (Týždeň
slovenských knižníc, valentínsky darček, vianočný darček a pod.). Dlhoročným
spolupracovníkom poskytuje bezplatný „Čestný preukaz čitateľa Kysuckej knižnice v Čadci“.

5.6.

Využitie kultúrnych poukazov – Príloha č. 4

Žiaci, študenti a pedagogickí pracovníci ZŠ a SŠ mohli využiť kultúrne poukazy na úhradu
registračného poplatku Knižnica získala 129 kultúrnych poukazov.
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5.7.

Zmeny v otváracích hodinách a v registračných poplatkoch v roku 2013

Zmeny v otváracích hodinách od 1. mája 2013:
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7.00 hod. - 18.00 hod.
streda
10.00 hod. - 18.00 hod.
sobota
8.00 hod. - 12.00 hod. (okrem mesiacov júl - august)

Zmeny v registračných poplatkoch od. 1.7. 2013 boli nasledovné:
- individuálni používatelia - deti od 3 do 8 rokov - bezplatne
deti od 8 do 15 rokov - 2 €
študenti SŠ a VŠ do 26 rokov - 3 €
zamestnaní - 5 €
nezamestnaní - 2,50 €
dôchodcovia, invalidní dôchodcovia - 2,50 €
držitelia preukazu ZŤP, ZŤPP - bezplatne
jednodňoví používatelia - 0,70 €
inštitúcie - 7,00 €
- právnická osoba – kolektívny používateľ - 7,00 € - s výnimkou právnickej osoby - kolektívny
používateľ, ktorý združuje deti, pracuje s deťmi do 15 rokov (materské a základné školy všetkých
druhov, kluby a CVČ, občianske združenia detí a ich priateľov a pod.) - neplatia;
- rodinný preukaz - jeden dospelý člen rodiny zaplatí - 5,00 € a na každého ďalšieho člena sa
dopláca - 1,00 € (do rodinného preukazu je možné zahrnúť otca, matku a deti vo veku od 8 do 15
rokov, deti od 3 do 8 rokov neplatia žiadny poplatok);

6. Projektová činnosť kultúrnej organizácie, granty, nadácie - Príloha č. 5/1, 5/2
Grantový systém MK SR - v roku 2013 získala Kysucká knižnica v Čadci 13 129,- €
a) Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR, č. ŽSK-KK Čadca 6921/2013/2.5
- DOPLŇOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU - 5 000,- €
b) Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR, č. ŽSK-KK Čadca 5188/2013/4.5.6
- MLADÍ PROZAICI - celoslovenská literárna súťaž Jašíkove Kysuce - 2 000,- €
c) Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR, č. ŽSK-KK Čadca 5186/2013/4.4.1 Kysucký festival duchovnej tvorby 8. ročník – JURINOVA JESEŇ 2013 - 6 000,- €
d) Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK
KKCA/2013/8.2 - KULTÚRNE POUKAZY - 129,- €

6.1.

SR, č. ŽSK-KK Čadca

ŽSK-

Sponzorské príspevky, fundraising

Finančná podpora – celkom 738,- € z toho:
- Kysucká kultúrna nadácia Bratislava (občerstvenie na Jašíkove Kysuce) – 150,- €
- OZ Polonus (občerstvenie na otvorenie Literárneho kútika) – 150,- €
- OZ Kompas pri Kysuckej knižnici v Čadci (kultúrne aktivity pre deti a mládež, občerstvenie
podujatí) - 438,- €
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7. Účasť pracovníkov a riaditeľa na odborných podujatiach, školeniach, seminároch,
zahraničných služobných cestách
- riaditeľka KK sa zúčastňovala pravidelne na poradách riaditeľov kultúrnych organizácii
organizovaných odborom kultúry a komunikácie s verejnosťou ŽSK a na poradách riaditeľov
knižníc kraja organizovaných Krajskou knižnicou v Žiline
- 9.1.2013 – seminár „Zákonník práce v roku 2013“ na Úrade Žilinského samosprávneho kraja
(Emília Dročšáková)
- 13.2.2013 - porada bibliografov Žilinského samosprávneho kraja v Oravskej knižnici Antona
Habovštiaka v Dolnom Kubíne (V. Višňáková)
- 21.2.2013 – seminár „Pomáhame deťom začleniť sa“ v Krajskej knižnici v Žiline
Pagáčová)

(H.

- 6.3.2013 – odborný seminár „Na počiatku bolo slovo“ v Turčianskej knižnici v Martine (PhDr.
Blanka Králiková, P. Gavenčiaková, H. Pagáčová, D.Truchlý)
- 12.3.2013 – odborný seminár „Knihovnícke ostrie. Aktuálne problémy slovenských knižníc
a ich riešenie.“ v Slovenskej národnej knižnici v Martine (L. Mikovčáková)
- 26.3.2013 – celoslovenský seminár k benchmarkingu verejných knižníc a celoslovenská
porada metodikov v SNK v Martine (L. Mikovčáková)
- 26.3.2013 – seminár „Význam čítania vo vývoji detí od útleho veku“ v Turčianskej knižnici
v Martine (M. Kučerová)
- 16.4.2013 – Rozbory činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc ŽSK v Krajskej knižnici
v Žiline (PhDr. Králiková, L. Mikovčáková)
- 15.5.2013 – informačno-konzultačný seminár „Nový zákon o ochrane osobných údajov“ na
Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline (Ľ. Lašová)
- 17.5.2013 – seminár „Kľúčové kompetencie knižnično-informačného pracovníka a úloha
knižníc pri rozvíjaní jednotlivca“ v Krajskej knižnici v Žiline (H. Pagáčová)
- 10.6.2013 – vzdelávacie podujatie medziknižničnej výpožičnej služby organizované
Slovenskou národnou knižnicou Krajskej knižnici v Žiline (J. Bučková)
- 20.6.2013 – zasadnutie výboru krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Žilinského
kraja v Turčianskej knižnici v Martine (V. Višňáková)
- 29.7.2013 – školenie k Modulu Metodika v KIS Clavius Krajskej knižnici v Žiline (L.
Mikovčáková)
- 19.–23.8.2013 – vzdelávací kurz „Tréning pamäti seniorov“ organizované Slovenskou
asociáciou knižníc v Centre Memory Bratislava (H. Pagáčová)
- 6.9.2013 – konferencia „Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch“ na
Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline (V. Višňáková)
- 23.-24.9.2013– konferencia hudobných knihovníkov „Pramene slovenskej hudby“ vo verejnej
knižnici Jána Bocatia v Košiciach (Z. Hrdková)
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- 4.10.2013 – odborný seminár „Pokladničná agenda, správa majetku, reprezentačné výdavky
a praktické postupy finančnej kontroly v praxi rozpočtových a príspevkových organizácií“ s
na Mestskom úrade v Žiline (J. Brezinová)
- 30.9 - 4.10.2013 – vzdelávací kurz „Tréning pamäti seniorov“ organizované Slovenskou
asociáciou knižníc v Centre Memory Bratislava – 2. časť (H. Pagáčová)
- 16.10.2013 – celoslovenský seminár k benchmarkingu verejných knižníc a celoslovenská
poradu metodikov k štatistickému zisťovaniu a spracovaniu štatistiky o knižniciach za rok
2013 v SNK v Martine (L. Mikovčáková, J. Hausmanová)
- 17.10.2013 – seminár spojený s prezentáciou knihy Mateja Bela – Trenčianska stolica na
Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline (PhDr. Králiková, V. Višňáková)
- 11.11.2013 – pracovná porada zameraná na oblasť civilnej ochrany obyvateľstva na Úrade
Žilinského samosprávneho kraja v Žiline (P. Gavenčiaková)
- 14.-17.11.2012 – 21. knižný veľtrh Bibliotéka 2013 v INCHEBE EXPO v Bratislave –
realizácia podujatia a propagácia činnosti knižnice (PhDr. B. Králiková, Mgr. H. Pagáčová, V.
Višňáková, P. Gavenčiaková, D. Bajáková, J. Bučková)
- 2.12.2013 – odborno-konzultačný seminár Účtovná uzávierka v príspevkových organizáciách
v zasadačke MsÚ v Martine (P. Špániková)
- 13.12.2013 – pracovná porada pre užívateľov knižnično-informačného systému Clavius
v Krajskej knižnici v Žiline (E. Droščáková, V. Višňáková)
- 16.12.2013 – vzdelávací kurz „Tréning pamäti seniorov“ organizované Slovenskou asociáciou
knižníc v Centre Memory Bratislava – praktická skúška (H. Pagáčová)

8. Public relations
8.1.

Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno
odborného pracovníka, názov a vydavateľské údaje – počet spolu 0

8.2.

Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii a jej činnosti – počet spolu 119
titulov
8.2.1 Počet titulov vlastných zamestnancov organizácie – 68 titulov
8.2.2 Počet titulov iných autorov o organizácii – 59 titulov
8.2.3 Počet vydaných tlačových správ
V roku 2013 Kysucká knižnica v Čadci vydala 17 tlačových správ:
- Noc s Andersenom
- Kniha Kysúc 2012
- Rekonštrukcia Kysuckej knižnice v Čadci
- Slávnostné otvorenie Kysuckej knižnice v Čadci po rekonštrukcii
- Letný tábor v knižnici
- Výstava Zuzany Kondekovej
- Putovná výstava - Biblia na cestách
- Prezentácia knihy Počmáraný život Miroslav Cipár v rozhovore s Martinou

Grochalovou
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-

Slávnostné pasovanie prváčikov do stavu čitateľského
Vernisáž Eleny Hrdkovej
Supersenior roka 2013
9. ročník Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinova jeseň
Otvorenie výstavy Stanislavy Habšudovej
Bibliotéka 2013
Otvorenie poľského kútika v spolupráci s OZ Polonus
45. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce
Slávnostné otvorenie pamätnej izby Jozefa Hnitku

8.2.4 Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie
v iných médiách
(rozhlas, televízia) a vynaložené finančné prostriedky
Propagácia v televízií VAŠA TV:
- Slávnostné otvorenie Kysuckej knižnice v Čadci po rekonštrukcii
Propagácia v TV Tasr:
- Noc s Andersenom
- 45. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce
- Slávnostné otvorenie pamätnej izby Jozefa Hnitku
Propagácia v TV Severka:
- Otvorenie poľského kútika v spolupráci s OZ Polonus
Propagácia v Rádiu Lumen:
- vyhlásenie súťaže 9. ročníka Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinova jeseň
- vyhodnotenie súťaže 9. ročníka Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinova
jeseň
Propagácia v dvojtýždenníku KULTÚRA:
- vyhlásenie súťaže 9. ročníka Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinova jeseň
- vyhodnotenie súťaže 9. ročníka Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinova
jeseň
Propagácia v týždenníku KATOLÍCKE NOVINY:
- vyhlásenie súťaže 9. ročníka Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinova jeseň
- vyhodnotenie súťaže 9. ročníka Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinova
jeseň
Propagácia v dvojmesačníku DOTYKY:
- vyhodnotenie súťaže 45. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Jašíkove Kysuce
Propagácia v týždenníku KYSUCE:
- Celoslovenská literárna súťaž Jašíkove Kysuce 2012 má víťazov
- V Kysuckej knižnici v Čadci vyhlásili v utorok 23. apríla výsledky súťaže Kniha
Kysúc 2012
- Rekonštrukcia Kysuckej knižnice v Čadci vstupuje do finále
- Kysucká knižnica v Čadci otvorila svoje brány
- Kysucké rozprávkové kráľovstvo má novú Kráľovnú čítaného slova
- Putovná výstava Biblia na cestách zavíta do Kysuckej knižnice v Čadci
- Jašíkove Kysuce už poznajú mená víťazov
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Propagácia v týždenníku MY KYSUCKÉ NOVINY:
- V knižnici vyhodnotili tvorbu regionálnych autorov
- Kráľovstvo má nového rozprávkového kráľa : školáčka prečítala vyše stovku kníh
- Knižnica dáva šancu talentovaným výtvarníkom
- Knižnica nakúpi knihy za 500 eur
- Kysucká knižnica udelila titul Supersenior roka 2013
- Knižnica otvorila Kútik s poľskou literatúrou

Na uvedené propagácie sme nevynaložili žiadne finančné prostriedky.
- infotabule (billboardy) pri cestných komunikáciách – 0
- infotabule na parkoviskách a pri objektoch – 0
- vývesné skrinky pre aktuálne podujatia a oznamy – 1 vlastná v priestoroch knižnice
Od roku 2009 v rámci jednotného informačného systému Žilinského samosprávneho
kraja je na budove organizácie umiestnená informačná tabuľa s označením inštitúcie a jej
zriaďovateľa.

8.3.

Edičná činnosť – meno odborného pracovníka, názov a vydavateľské údaje

Zoznam vydaných titulov:
1. VIŠŇÁKOVÁ, Viera. Kalendárium výročí významných regionálnych osobností a udalostí
Kysúc na rok 2013. Čadca : Kysucká knižnica, 2013. 38 s.
ISBN 978-80-88708-34-6
2. VIŠŇÁKOVÁ, Viera. Jozef Hnitka. Krížové štácie jedného života... Výberová personálna
bibliografia vydaná pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Hnitku [zostavila: Viera
Višňáková ]; zodp. red. Blanka Králiková. [1. vyd.]. Čadca : Kysucká knižnica, 2013. 20 s.
ISBN 978-80-88708-34-6
3. JAŠÍKOVE KYSUCE (45 : 2013 : ČADCA, Slovensko). Jašíkové Kysuce : zborník
vybraných súťažných prác účastníkov 45. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže mladých
prozaikov. [zostavila: Viera Višňáková]; zodp. red. Blanka Králiková. [1. vyd.]. Čadca :
Kysucká knižnica, 2013. 100 s.
ISBN 978-80-88708-37-7
4. JURINOVA JESEŇ 2013 (9. : 2013 : ČADCA, Slovensko). Jurinova jeseň 2013 : 9. ročník
Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby : zborník vybraných súťažných prác.
[zostavila: Viera Višňáková, Darina Bajáková ; zodp. red. Blanka Králiková]. [1. vyd.].
Čadca : Kysucká knižnica, 2013. 80 s.
ISBN 978-80-88708-35-3
5. JOZEF HNITKA. Životopisný leták. / Zost. Viera Višňáková. Čadca : Kysucká knižnica,
2013. 4 s. 15 záznamov
6. JÁN ČOMAJ. Životopisný leták. / Zost. Viera Višňáková. Čadca : Kysucká knižnica, 2013.
4 s. 14 záznamov
7. Slovo – Ilustrácia. Postrehy Pavla Holeštiaka na život a dielo Pavla Hrtusa Jurinu. / Zost.
Michalíková, Hilda – Bajáková, Darina. Čadca : Kysucká knižnica, 2013. Nestr.
ISBN 978-80-88708-36-0
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Špeciálne tlačené dokumenty:
1. Kysucká knižnica v Čadci: Kalendárik na rok 2014. – Čadca: Kysucká knižnica, 2013. 1 list.
2. Iba Tebe Pane! [Nástenný kalendár] . /Ilustr.: Zuzana Jesenská-Kubicová. – Čadca : Kysucká
knižnica, 2013. 13 list.

Bibliografické letáky:
Spolu 6 bibliografických letákov zostavené Úsekom regionálnej dokumentácie a výskumu
regionálnej literatúry
1. Peter Holka - Čadca : Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2013. 4 s. 13 záznamov
2. Mária Bátorová - Čadca : Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja, 2013. 4 s. 15 záznamov
3. Ján Čomaj - Čadca : Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávneho kraja, 2013. 4 s. 15 záznamov

Žilinského

4. Anton Pajonk - Čadca : Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja, 2013, 4 s. 15 záznamov
5. Miroslav Cipár – akademický maliar - Čadca : Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2013. 4 s. 14 záznamov
6. Jozef Hnitka . Životopisný leták. / Zost. Viera Višňáková. Čadca : Kysucká knižnica, 2013. 4
s. 15 záznam

Edičná činnosť na elektronických nosičoch (CD, DVD) – spolu 8 titulov
1. Anton Bagin - kňaz, pedagóg, cirkevný a kultúrny historik. Zost. Višňáková, Viera.
Čadca : Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja, 2013, 24 slide.
Prezentácie Microsoft PowerPoint
2. Ján Gotčár - katolícky kňaz, slovenský národovec. Zost. Višňáková, Viera. Čadca :
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
2013, 21 slide.
Prezentácie Microsoft PowerPoint
3. Ján Haranta (1909 - 1983) - básnik, prekladateľ, kňaz, predstaviteľ katolíckej moderny. Zost.
Višňáková, Viera. Čadca : Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2013, 26 slide. Prezentácie Microsoft PowerPoint
4. Milan Mravec – JURIÁŠ. Spomienka na nedožité 75. výročie narodenia. Zost. Višňáková,
Viera –Hrdková Zuzana. Čadca : Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja, 2013, 29 slide. Prezentácie Microsoft PowerPoint
5. Ľudový odev na Kysuciach. Zost. Višňáková, Viera. Čadca : Kysucká knižnica v Čadci
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2013, 31 slide. Prezentácie
Microsoft PowerPoint
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6. Peter Kubica. ZOOlogické myšLienky. Zost. Višňáková, Viera. - Čadca : Kysucká knižnica
v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2013, 23 slide.
Prezentácie Microsoft PowerPoint
7. Kniha Kysúc 2012. Višňáková, Viera – Truchlý, Dušan – Bajáková, Darina Čadca : Kysucká
knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2013, 67
slide.
Prezentácie Microsoft PowerPoint
8. Pavol Gašparovič Hlbina - kanonik, prekladateľ, básnik katolíckej moderny. Zost. Višňáková,
Viera. - Čadca : Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2013, 20 slide.
Prezentácie Microsoft PowerPoint

9. Ocenenia organizácie a jej pracovníkov – regionálne, celoslovenské, medzinárodné
Kysucká knižnica v roku 2013 neobdržala žiadne oficiálne ocenenie.

10. Majetok vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie, priestorové podmienky,
výstavba, rekonštrukcie
10.1. Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej
organizácie (počet spravovaných nehnuteľností, názov, súpisné číslo, parcelné
číslo, číslo LV, vecné bremená, plocha centrálneho objektu, pobočiek,
expozícií...) - Príloha č. 6
Spravované nehnuteľnosti:
- budova súp. č. 1258, kataster/adresa: Čadca, ul.. 17. novembra 1258, č. LV 6467, č.
parcely 1738/2, výmera parcely 2077m2
- zastavaná plocha a nádvorie – kataster/Adresa. Čadca, Ul. l7. novembra 1258, č. LV
6467, č. parcely 1738/1 –výmera parcely 3 336 m2
- zastavaná plocha a nádvorie – kataster/Adresa: Ul. l7. novembra 1258, č. LV 1738/3
výmera parcely 11 m2
- garáž súp. č. 5790 – kataster/Adresa: Čadca, Ul. Hviezdoslavova 5780, č. LV1761 – č.
parcely 462/4 – výmera parcely 20m2 – Zmluva o prevode správy majetku ŽSK zo dňa
13.12.2013 – nový správca nehnuteľnosti: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb PARK Čadca.
Uvedené nehnuteľnosti sú bez vecného bremena.

10.2. Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností
V sledovanom období prebiehala rekonštrukcia I. podlažia budovy knižnice, ako aj
suterénnych priestorov, ktorá bola ukončená v októbri 2013 v rámci projektu Rekonštrukcia a
zvýšenie energetickej efektívnosti Kysuckej knižnice v Čadci prostredníctvom zateplenia budovy,
výmeny okien, výmeny elektroinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky, výmeny podhľadov
a podláh a vytvorenia bezbariérového vstupu do knižnice, ktorý bol podporený z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu.
Garáž, ktorú Kysucká knižnica spravovala do 13.12.2013, prešlo Zmluvou o prevode správy
majetku ŽSK novému správcovi tejto nehnuteľnosti – Zariadeniu pre seniorov a domov
sociálnych služieb PARK Čadca.
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10.3. Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť – Príloha č. 7
Prevádzkové priestory knižnice sú využívané: I. podlažie priestory na poskytovanie knižničnoinformačných služieb, študovne, čitárne, fonotéka, priestory na podujatia /rozprávková miestnosť
a prednášková miestnosť/, kancelárske priestory – rozloha jednotlivých priestorov uvedená
v priloženej tabuľke.
Suterénna časť je využívaná ako depozitár kníh a knižných dokumentov, na sklady, dielňu
a pomocné priestory. Do 1.7.2013 KK využívala tieto priestory ako náhradné priestory počas
rekonštrukcie na poskytovanie služieb používateľom knižnice.

10.4. Prevádzkované priestory prenajaté od iných subjektov - Príloha č. 8
Po presťahovaní sa do suterénnej časti budovy, sme museli riešiť uskladnenie KF, nábytku
a technického vybavenia, ktoré sa nám nezmestili na 1. podlažie. Časť KF KK bolo umiestnené
v priestoroch budovy Správa ciest ŽSK Závod Kysuce, kam zamestnanci dochádzali za
žiadanými knihami. Nájomná zmluva bola skončená dohodou oboch zmluvných strán ku dňu
30.09. 2013.
Nábytok a technické vybavenie KK bolo umiestnené v priestoroch ZŠ A. Hlinku, ktoré nám
poskytol Mesto Čadca a SOŠOaS v Čadci v budove odborného výcviku SOŠOaS BESKYD
Čadca. Nájomná zmluva bola skončená dňom 31.08. 2013.

10.5. Spravované priestory prenajaté iným subjektom – Príloha č. 9
Kysucká knižnica v Čadci v roku 2013 neprenajala žiadne priestory iným subjektom z dôvodu
rekonštrukcie budovy knižnice.

10.6. Rekonštrukcie (názov akcie, realizované
prostriedkov) spolu, z toho za rok 2013

práce,

objem

finančných

V máji 2012 sa začalo s rekonštrukciou budovy v rámci projektu Rekonštrukcia a zvýšenie
energetickej efektívnosti Kysuckej knižnice v Čadci prostredníctvom zateplenia budovy, výmeny
okien, výmeny elektroinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky, výmeny podhľadov a podláh
a vytvorenia bezbariérového vstupu do knižnice. Rekonštrukcia bola ukončená v októbri 2013.

10.7. Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií (názov akcie, realizované
práce, objem finančných prostriedkov za rok 2013)
Opravy v roku 2013 predstavovali čiastku 2 604 €, z toho na opravu plynových kotlov bolo
vynaložených 1 454,80 € a na údržbu - oprava auta vo výške 950,18 €. Havarijné stavy v tomto
sledovanom období sme nemuseli riešiť.

10.8. Vozový park - Príloha č. 10
Kysucká knižnica má v správe osobné vozidlo - CITROEN C3 (rok výroby 2008).
K 31.12.2013 má najazdených 49 997 km.

16

10.9. Poistenie majetku – Príloha č. 11
V roku 2013 sme zaplatili za poistenie majetku organizácie sumu
z toho: nehnuteľný majetok
zodpovednosť /úmyselné poškodenie, vandalizmus... /
povinné zmluvné poistenie služ. mot. vozidla
havarijné poistenie KASKO

1 489,60 €
1 160,08 €
105,00 €
35,72 €
188,80 €

10.10. Plnenie úloh na úseku BOZP, PO
Plnenie úloh na úseku BOZP, PO v roku 2013 k 30.11. 2013 bolo zabezpečené dodávateľským
spôsobom Ján Olešňan, ul. M. R. Štefánika 2516, 022 01 Čadca na základe zmluvy zo dňa
30.10.2008. Od 01.12.2013 na základe výberového konania bol vybraný nový dodávateľ –
LIVONEC, s.r.o. OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina.

11. Ročné dane z nehnuteľností – Príloha č. 12
V roku 2013 bola zaplatená daň z nehnuteľnosti vo výške
z toho: za budovu knižnice
zastavané plochy a nádvoria
garáž na Hviezdoslavovej ulici

2 540,74 €
2 455,49 €
71,77 €
13,48 €

12. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie, výpočtová technika,
elektronické médiá – krátky komentár, tabuľky v texte - Príloha č.13 (hárky 1- 3)
Tab. 1

Hardvér a iné technické vybavenie
Počet PC s
Z toho
Počet PC
pripojením
prístupných pre
spolu
na internet
verejnosť
37

Tab. 2
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Z toho
prístupných
pre verejnosť

37

12

Softvérové vybavenie

Typ siete

LAN ETHERNET

Knižnično-informačný softvér

CLAVIUS

Operačné systémy

MS WINDOWS-XP
MS WINDOWS-7
MS WINDOWS-SERVER
LINUX

Počet automatizovaných pobočiek

0
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Počet
pobočiek
s internetom
pre verejnosť
0

Tab. 3

Internet

Typ pripojenia *

Prenosová
rýchlosť

Počet
pripojených
PC

Z toho pre
používateľov

ADSL - VucNet
9,80 Mbps/s
2
0
ADSL internet Maxi
12,58 Mbps/s
37
12
* nepíšte „pevné“, ale konkretizujte podľa zmluvy s operátorom siete

Počet
pobočiek
s internetom
pre
verejnosť
0
0

12.1. Perspektívy, vízie rozvoja
Jedným zo strategických cieľov KK je informatizácia a digitalizácia, z ktorej vyplývajú tieto
úlohy:
zabezpečovať systematickú modernizáciu a obnovu IKT
s ostatnými regionálnymi knižnicami v ŽSK
bola zrealizovaná implementácia
jednotného knižnično-informačného softvéru, následné odstraňovanie prípadných
nedostatkov nového KIS Clavius
realizovať informačné prípravy pre potrebu počítačovej gramotnosti používateľov so
zameraním na využitie nového KIS Clavius a na praktické využitie on-line katalógu
Carmen
vytvárať podmienky prístupu na verejný internet každému návštevníkovi, rozšírením
prístupových miest v priestoroch zrekonštruovanej budovy knižnice
operatívne prezentovať činnosť knižnice prostredníctvom webovej stránky Kysuckej
knižnice v Čadci a sociálnej siete facebook, prostredníctvom regionálnych
a nadregionálnych printových médií
zvýšiť počet prístupových miest na on-line katalóg na detskom oddelení i na oddelení
pre dospelých

13. Personálna oblasť, personálne vybavenie - Príloha č.14
13.1. Organizačná štruktúra, kvalifikačná štruktúra, veková štruktúra zamestnancov,
priemerná mzda
Tab. 4 Organizačná štruktúra
skutočnosť
Oddelenie/úsek

Fyzické osoby

Riaditeľka
Úsek administratívy, ekonomiky a správy
majetku

1 riaditeľka
1 ekonóm /1úv./
1 upratovačka /1úv./
1 údržbár /1 úv./
1 knihovník –
bibliograf
1 knihovník-katalog
akvizícia KF pre
OK,centr.doplň.
1 knihovník,správca
siete ,šofér
1 vedúci oddelenia
10 knihovník
1 knihovník úv.0,75
l knihovník –správa
majetku

úsek regionálnej dokumentácie
a výskumu regionálnej literatúry
úsek získavania a spracovania knižničnoinformačných fondov

oddelenie knižnično-informačných
a kultúrno-vzdelávacích činností
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r. 2013
Prepočítaný
stav
1
1
1
1
1
1

1
1
10
0,75
1

20
2
0

Spolu
z toho pracovníci R
z toho pracovníci na chránených
pracoviskách

19,75
2
0

Tab. 5 Veková štruktúra zamestnancov vo fyzických osobách
Vek zamestnancov

Počet zamestnancov
všetci zamestnanci/ zamestnanci bez THP

0/0
1/1
9/9
10/8
20/18
50/49

do 30 rokov
31 – 40 rokov
41 – 50 rokov
51 a viac rokov
Spolu
Priemerný vek

Tab. 6 Priemerná mzda
Ukazovateľ
Priemerná mzda spolu
Priemerná mzda bez R

r. 2012
572,30
588,58

r. 2013
550,58
534,74

13.2. Počet zamestnancov na dohody, sezónnych zamestnancov, chránené pracovné
miesta, aktivační zamestnanci
V roku 2013 bolo uzatvorených 34 Dohôd o vykonanej práce v celkovej výške 11 329,26 €
z toho:
DoVP /zdroj 111/
DoVP,DoPČ /zdroj 46/

3 658,80 €
7 670,46 €

13.3. Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov +
zdôvodnenie
Kysucká knižnica v Čadci nemala žiadne neobsadené miesto.

14. Práca s dobrovoľníkmi
14.1. Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností
Kysucká knižnica v Čadci pri rozsiahlejších prácach sťahovania nábytku a knižného fondu z
náhradných a skladových priestorov využila dobrovoľnícku činnosť 5. pluku špeciálneho určenia
v Žiline, študentov stredných škôl okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. Pri organizovaní
podujatí spolupracuje knižnica s lektormi – dobrovoľníkmi, ktorí sú ochotní bezplatne odborne
lektorovať prednášky pre študentov a čitateľskú verejnosť. V roku 2013 nám lektorsky
vypomáhali títo dobrovoľníci: Mgr. Mária Cudráková – Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
JUDr. Anna Lašová – Okresná prokuratúra v Čadci, Mjr. Jana Zlochová – Okresné oddelenie PZ,
Mgr. Miriam Petríková - predsedníčka mládežníckeho združenia Keric, Mgr. Radoslav Nekoranec
– odborný pracovník CVČ detí a mládeže v Čadci, regionálni autori a spisovatelia Peter Kubica,
Miloš Jesenský, Anton Pajonk , Pavol Holeštiak., Jozef Marec a Tomáš Urbaník.
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14.2. Občianske združenia pracujúce pri organizáciách (na podporu činnosti)
Pri Kysuckej knižnici v Čadci rozvíja svoju kultúrnu činnosť i občianske združenie Literárny
kompas. V roku 2013 prispelo toto občianske združenie čiastkou 438 € na kultúrne aktivity
s deťmi a mládežou, občerstvenie pri celoslovenských podujatiach Jurinova jeseň 2013 a 45.
ročník Jašíkových Kysúc.

15. Hospodárenie kultúrnej organizácie
15.1. Rozpočet – bežný a kapitálový transfer
Rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 2013
Bežný transfer /kód zdroja 41/
251 809,- €
v tom 610
157 237,- €
620
54 954,- €
630
39 315,- €
640
303,- €
Kapitálový transfer
0, €

15.2. Čerpanie rozpočtu, úpravy rozpočtu, rozpočtové opatrenia v eur (jednotlivo),
upravený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu – komentár, zdôvodnenie
Rozpočtové opatrenia v priebehu roka 2013
a/ 1.úprava rozpočtu opatrenie 2659/2013/OKaCR-003 zo dňa 22.04.2013
kapitálové výdavky/700/ zvýšenie
o 35 000,- €
Finančné prostriedky – kapitálové výdavky KZ 41 určené na vybudovanie
centrálneho vstupu, rozšírenie plynoinštalácie a odvod spalín, komín a dymovod.

b/ 2. úprava rozpočtu opatrenie 2659/2013/OKaCR-007 zo dňa 24.06.2013
bežné výdavky/600/ zvýšenie
o 2 000,- €
v tom: 630 Tovary a služby
o 2 000,- €
Finančné prostriedky – 630 KZ 41 sú určené na akvizície knižníc.
c/ 3. úprava rozpočtu opatrenie 2659/2013/OKaCR-010 zo dňa 09.09.2013
Bežný transfer/640/ zvýšenie
o 14 884,- €
v tom: Tovary a služby/630/
o 14 884,- €
z toho:
Finančné prostriedky boli určené na 5% spolufinancovanie k dotáciám GS MK SR na rok
2013
1 384,- €
z toho: Jurínova Jeseň
479,- €
Jašíkové Kysuce
185,- €
Cyril a Metod
220,- €
Nákup KF KK akvizícia
500,- €
Finančné prostriedky na 630-Tovary a služby
/zdroj 111/ granty MK SR:
1. Nákup KF KK
2. Jurínova Jeseň
3. Jašíkové Kysuce
4. Cyril a Metod
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13 500,- €
5 000,- €
6 000,- €
2 000,- €
500,- €

Nevyčerpané finančné prostriedky z grantov MK SR boli vrátené na ŽSK Žilina vo výške
1 484,89 €.
d/ 4. úprava rozpočtu opatrenie 2659/2013/OKaCR-013 zo dňa 05.11.2013
Kapitálové výdavky/700/ znížené
o 16 000,- €
z toho:
o 16 000,- €
Finančné prostriedky – kapitálové výdavky /700/ KZ 41 boli určené na stavebné úpravy,
na rekonštrukciu a modernizáciu Kysuckej knižnice v Čadci s cieľom ochrany konštrukcií,
skvalitnenia prevádzky.
e/ 4. úprava rozpočtu opatrenie 2659/2013/OKaCR-012 zo dňa 05.11.2013
Kapitálové výdavky/700/ zvýšenie
o 19 000,- €
z toho:
o 19 000,- €
Finančné prostriedky – kapitálové výdavky /700/ KZ 41 vo výške 16.000,- € boli určené na
stavebné úpravy, na rekonštrukciu a modernizáciu Kysuckej knižnice v Čadci s cieľom
ochrany konštrukcií, skvalitnenia prevádzky. Finančné prostriedky – kapitálové výdavky
/700/ KZ 41 vo výške 3 000,- € boli určené na vybudovanie centrálneho vstupu, rozšírenie
plynoinštalácie a odvod spalín, komín a dymovod, sadové úpravy.
f/ rozpočtové opatrenie 2659/2013/OKaCR-016 zo dňa 23.12.2013
bežné transfery /640/ zvýšenie
o 129,- €
z toho 641 001
o 129,- €
Finančné prostriedky boli z GS MK SR – kultúrne poukazy č. MK-ZI/2013/8.2.

15.3.

Náklady, výnosy, sebestačnosť - Príloha č. 15

Náklady celkom v roku 2013:
Výnosy celkom v roku 2013 :

304 401,- €
315 058,- €

z toho: vlastné príjmy
dotácie z verejných zdrojov

17 725,- €
251 809,-€

Sebestačnosť: 5,822911225%
Dotácie na 1 návštevníka – 2,97 €

15.4.

Príjmy, výnosy – z vlastnej činnosti, z tržieb, z predaja majetku, nájmu, príp.
iné výnosy, analýza príjmov podľa objektov (zo vstupného, z nájmu a iné)

Celkové výnosy v roku 2013 predstavovali čiastku
z toho:
602 - tržby z predaja služieb celkom: z toh
- za upomienky
- zápisné
- iné výnosy od používateľov/tlač/
648 - ostatné výnosy z prev.činnosti
653 - zúčtov.ostat. rezerv z prev.činnosti
662 - úroky z BÚ
691 - výnosy z BT VÚC
692 - výnosy z KT VÚC
693 - výnosy z BT ŠR
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315 058,- €
17 545,- €
3 897,- €
11 030,- €
2 618,- €
1.087,- €
8.250,- €
31,-€
255 064,- €
19 289,- €
13 158,- €

694 - výnosy z KT ŠR
697 - výnosy z BT od ostat.subjektov

15.5.

336,- €
118,- €

Náklady na hlavnú činnosť, z toho prevádzkové náklady – energie, teplo,
vodné, stočné, telekomunikačné služby, cestovné

Celkové náklady na hlavnú činnosť roku 2013 predstavovali čiastku 304 401,- €
z toho:
- elektrická energia
7 930,- €
- zemný plyn
10 626,- €
- vodné a stočné
3 893,- €
- telekomunikačné služby
5 234,- €
- cestovné
740,- €

15.6.

Mzdové náklady

Rozpočtované mzdové náklady na rok 2013
Mzdové náklady skutočnosť rok 2013
z toho: R + ekonómka
ostatní pracovníci
DoVP - projekty
DoVP, DoPČ

15.7

157 237,- € /zdroj 41/
126 927,- € /zdroj 41/
20 338,- € /zdroj 41/
106 589,-€ /zdroj 41/
3 659,-€ /zdroj 111/
7 670,-€ /zdroj 46/

Tvorba odpisov a finančné krytie

V roku 2013 boli odpisy tvorené z odpisov DDHM a DDNHM a predstavovali čiastku
19 709,26 € a neboli finančne kryté.

15.7.

Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky
výsledok, pohľadávky

V roku 2013 neboli uhradené dodávateľské faktúry vo výške 5 920,37 €. Neuhradené ostali aj
odberateľské faktúry vo výške 515,85 €.
Organizácia dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške + 10 657 €.

15.8.

Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie)

V priebehu roka 2013 nám bol pridelený kapitálový transfer vo výške 35 000,- € /1.úprava
rozpočtu/, 16 000,- € na stavebné úpravy - ochrana konštrukcii a 3 000,- € na vybudovanie
centrálneho vstupu - rozšírenie plynoinštalácie, sadové úpravy /4.úprava rozpočtu/
Skutočné finančné prostriedky boli vo výške 37 595,65 € z toho:
9 880,22,- € bolo vynaložených na riešenie rozšírenia plynoinštalácie a odvodu spalín, komín
a dymovod – na prízemí budovy knižnice,
199,20 € bolo vynaložených na dodávku uzamykateľných poistiek na okná
27 516,23 € bolo vynaložených na vybudovanie centrálneho vstupu a sadovej výsadby.
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15.10. Objem finančných prostriedkov získaných z Dotácií MK SR (zdroj 111)
a z ďalších zdrojov (sponzorské, iné)
Objem finančných prostriedkov získaných z Dotácii MK SR (zdroj 111) bol vo výške
13 129,- € .

15.11. Vykonávaná podnikateľská činnosť (obsah činnosti, výška príjmov)
Kysucká knižnica v Čadci nevykonávala podnikateľskú činnosť.

16. Zmluvy – Príloha č. 16
V roku 2013 mala KK uzatvorené zmluvy a dohody – prehľad poskytuje tabuľka č. 16
a) dodávateľské zmluvy a iné dohody – poskytnutie dotácií, vybud. cent. vstupu v počte 7
b) odberateľské zmluvy /týkajú sa centrálneho doplňovania knižničných fondov mestských
a obecných knižníc/- v počte 21
c) dohody, nájomné zmluvy - nákup knižničného fondu, vzdelávanie, inzercie, kolektívne
členstvo – v počte 15
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II. ODBORNÁ ČINNOSŤ KNIŽNICE
1.

Základné činnosti knižnice

1.1. Knižničné fondy
Tab. 1 Zloženie knižničných fondov podľa druhu
Druh dokumentu

r. 2012

r. 2013

knižničný fond
z toho
špec.dokumenty
z toho el.dokumenty
iné špec.dokumenty
odborná pre dosp. +
ŠD
krásna pre dosp. + ŠD
odborná pre deti + ŠD
krásna pre deti + ŠD
periodiká - tituly
periodiká - exempláre

138 719

137 555

- 1164

% z celku
2012
100

16 349

16 175

- 174

11,78

11,76

- 0,02

208
16 141

91
16 084

- 117
- 57

0,15
11,64

0,07
11,70

- 0,08
+ 0,06

60 015

60 320

+ 305

43,26

43,85

+ 0,59

43 403
8 594
26 707
118
124

43 511
8 327
25 394
109
114

+ 108
- 267
- 1313
9
- 10

31,29
6,19
19,25
0,08
0,09

31,63
6,05
18,46
0,08
0,08

+ 0,34
- 0,14
- 0,79
0
- 0,01

Rozdiel

% z celku
2013
100

Rozdiel
v %
0

Tab. 2 Prírastky, úbytky
Ukazovateľ

r. 2012

r. 2013

Rozdiel

prírastok knižničného fondu

2 425

2 400

- 25

z toho kúpou
- z toho z rozpoč.zdrojov
vrátane vlastných príjmov
úbytok knižničného fondu
skutočný prírastok

1 550

1 839

+ 289

742

1 207

+ 465

267
2 158

3 564
- 1 164

+ 3 297
- 3 322

Forma získania:
povinným výtlačkom - nevykazujeme
darom – 539
výmenou - nevykazujeme
bezodplatným prevodom – prevod z organizácie do knižnice

Tab. 3

Skladba prírastkov podľa druhov literatúry

Druh literatúry
odborná pre dospelých
krásna pre dospelých
odborná pre deti
krásna pre deti
špeciálne dokumenty
spolu

r. 2012
počet KJ
816
918
88
487
116
2 425

r. 2013
počet KJ
882
975
96
437
10
2 400

24

Rozdiel
+ 66
+ 57
+ 8
-50
-106
- 25

r. 2012
v %
33,65
37,86
3,63
20,08
4,78
100

r. 2013
v %
36,75
40,62
4
18,21
0,42
100

Rozdiel
v %
+ 3,1
+ 2,76
+ 0,37
- 1,87
- 4,36
0

Skladba prírastkov podľa druhov literatúry v %

špeciálne dokumenty

0,42
18,21

krásna pre deti
odborná pre deti

4
40,62

krásna pre dospelých

36,75

odborná pre dospelých

Tab. 4 Prírastok knižničných fondov kúpou na obyvateľa a používateľa
Prírastok KF /počet k.j. na:
1 obyvateľa
1 používateľa

r. 2012
0,06
0,20

r. 2013
0,09
0,43

Rozdiel
+ 0,03
+ 0,23

Tab. 5 Jazykové zloženie prírastkov (z prírastkov kníh)
Jazyk dokumentu
slovenčina
čeština
viacjazyčné
poľština
angličtina
iné

Počet k.j.

% z celk.počtu

1 974
258
64
61
18
25

82,25
10,75
2,67
2,54
0,75
1,04

Tab. 6 Počet zväzkov na obyvateľa a používateľa
Počet zväzkov KF na:
1 obyvateľa
1 používateľa

r. 2012

r. 2013

Rozdiel

5,59
18,38

5,56
25,04

- 0,03
+ 6,66

Tab. 7 Prostriedky na nákup knižničných fondov
Finančná
hodnota
Druh dokumentu knižných
darov v r.
2012 v eur
knihy a
3 499,ost.tlačené
+
dokum.
1 694,špeciálne
42,dokumenty
spolu
5 235,-

Eur na nákup r. 2012

Finančná
hodnota
knižných
darov v r.
2013 v eur

Eur na nákup r. 2013

spolu

z toho
granty
a fin.dary

spolu

12 168,-

6 000,-

3 314,-

14 425,-

33,-

0

21,-

30,-

12 201,-

6 000,-

3 335,-

14 455,-

periodiká

150,-

3 452,-

0

126,-

2 436,-

spolu KF

5 385,-

15 653,-

6 000,-

3 461,-

16 891,-

25

z toho
granty
a fin. dary
5 000,-

30,5 000,0
5 030,-

Rozdiel eur
na nákup KF
celkom
2012/2013
+ 2 257,-

-3,+2 254,- 1 020,1 234,-

Tab. 8 Priemerná cena dokumentov v eur
Druh dokumentu
knihy a ost.tlačené
dokumenty
špeciálne dokumenty
dokumenty spolu

cena v r. 2012

cena v r. 2013

Rozdiel

7,51

6,16

- 1,35

0,65
7,19

7,42
6,16

+ 6,77
- 1,03

Tab. 9 Nákup knižničných fondov v eur na obyvateľa a používateľa
Nákup KF v eur na:
1 obyvateľa
1 používateľa

r. 2012

r. 2013

Rozdiel

0,63
2,07

0,68
3,07

+ 0,05
+ 1,00

Komentár ku knižničným fondom a ich ochrane
V roku 2013 do knižničného fondu Kysuckej knižnice pribudlo 2 400 knižničných
dokumentov, je to o 25 knižničných jednotiek menej ako v roku 2012.
Kúpou sme do knižničného fondu získali 1 839 knižničných dokumentov v hodnote 14 455 €.
V porovnaní s rokom 2012 sme kúpili o 289 knižničných dokumentov viac ako v roku 2012.
Z rozpočtových zdrojov Kysuckej knižnice sme kúpili 1207 knižničných dokumentov v
hodnote 8924,30 €. V porovnaní s rokom 2012 sme kúpili z rozpočtu knižnice o 465 knižničných
dokumentov viac.
Z grantu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sme získali v roku 2013 dotáciu vo výške
5 000 € a z tohoto finančného obnosu sme kúpili 568 knižničných dokumentov. Z dotácie ŽSK ako
spoluúčasť k predmetu realizácie projektu doplňovania knižničného fondu z MK SR v roku 2013 vo
výške 500 € sa kúpilo 60 knižničných dokumentov.
Do náučnej literatúry pre dospelých pribudlo 888 knižničných dokumentov, do fondu beletrie
pre dospelých 976 knižničných dokumentov, do fondu mládežníckej náučnej 96 a detskej beletrie 440
knižničných dokumentov. Z toho 10 knižničných dokumentov radíme medzi špeciálny fond knižnice.
Knižničné dokumenty sme kupovali predovšetkým od knižných distribútorov za
veľkoobchodné ceny a dojednaná zľava z ceny kúpených knižničných dokumentov sa pohybovala
v rozpätí 25-35%. Niektoré žiadané knižničné dokumenty sa nám nepodarilo zabezpečiť cez
distribútorov, a preto sme tieto knižničné dokumenty výnimočne kúpili v kníhkupectvách so zľavou
okolo 10%. Dojednanými zľavami u distribútorov sme ušetrili 5 399€, než keby sme kupovali knihy
v maloobchodných cenách alebo s nízkou zľavou.
Darom a inou formou sme v roku 2013 získali pre knižnicu 561 knižničných dokumentov v
odhadovanej hodnote 3 335 €. Darcovia boli prevážne čitatelia knižnice, Občianske združenie
Polonus, vydavatelia, inštitúcie a organizácie a autori.
Priemerná cena knihy a ostatných tlačených dokumentov oproti roku 2012 poklesla o 1,35 €
a špeciálnych dokumentov sa navýšila o 6,77 €, v priemere kúpa knižničného dokumentu poklesla
v roku 2013 oproti roku 2012 o 1,03 €.
Nákup knižničných fondov v eurách na obyvateľa sa zvýšil oproti roku 2012 o 0,05 € a na
používateľa o 1 €.
V počte zväzkov na 1 používateľa sme zaznamenali pokles oproti roku 2012 o 0,03 zväzku
a na jedného používateľa nárast o 6,66 zväzku. Pokles zväzkov na 1 používateľa je veľmi nepatrný a
nárast zväzku na používateľa je spôsobený tým, že v roku 2013 sme oproti roku 2012 vyradili o 3 304
knižničných dokumentov viac.
V roku 2013 sme odoberali 109 titulov periodík, čo je o 9 titulov periodík menej ako v roku
2012 a v počte exemplárov oproti roku 2012 o 10 kusov menej. Darom sme získali 37 titulov periodík
v hodnote 126 €, z toho bolo 13 titulov regionálnych periodík.

26

Ochrana knižničného fondu.
Budova Kysuckej knižnice je napojená na Centrálny pult policajnej ochrany OP PZ v Čadci,
čím je budova zabezpečená pred vniknutím zvonku.
Pracovníci Kysuckej knižnice sa riadia Vnútornou smernicou o ochrane knižničného fondu
v Kysuckej knižnici, ktorá usmerňuje pracovníkov, ako ochraňovať knižničný fond, ktorý je majetkom
ŽSK a knižnica ho má vo svojej správe. Táto smernica stanovuje postup ako pracovať s knižničným
dokumentom od jeho objednania až po jeho uchovávanie a sprístupňovanie používateľovi knižničnoinformačných služieb.
Kysucká knižnica má od roku 2003 nainštalovaný elektromagnetický zabezpečovací systém na
ochranu knižničných dokumentov pred odcudzením a do všetkých nových prírastkov knižných
dokumentov sú vkladané ochranné štítky. Pred fyzickým poškodením sa všetky knižné dokumenty
balia do ochrannej fólie.

1.2. Používatelia, návštevníci
Tab. 10 Používatelia
Ukazovateľ

r. 2012

r. 2013

Rozdiel

Index 12/13

7 548

5 491

- 2 057

0,73

4 071

3 122

- 949

0,77

2 648

1 668

- 980

0,63

11 708

5 899

- 5 809

0,50

Počet používateľov
- z toho z okresného
sídla
Deti do 15 rokov
Počet používateľov
vrátane používateľov,
ktorým dobieha platná
registrácia* a aspoň s
jednou návštevou

* všetci používatelia s platnou registráciou vo vykazovanom období, v zmysle štatistiky v programe
Clavius: Čitatelia – štatistika – registrovaní čitatelia – nové a dobiehajúce registrácie – posledný
riadok v štatistike

Tab. 11 Skladba používateľov
Kategória používateľov

počet

Deti 15 rokov
Študenti
Dospelí
Dôchodcovia
ZŤP
Kolektívni používatelia
Jednorázoví používatelia

% z celku
1 668
1 269
1 717
244
281
46
266
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30,38
23,11
31,27
4,44
5,12
0,84
4,84

Skladba používateľov
1 668

deti do 15 rokov
1 269

študenti

1 717

dospelí
244

dôchodcovia

281

ZŤP
kolektívni používatelia
jednorázoví používatelia

46
266

Tab. 12 Percento používateľov z počtu obyvateľov
Ukazovateľ
percento použ. z počtu obyv.

r. 2012

r. 2013

Rozdiel

30,42

22,20

- 8,22

Tab. 13 Počet návštevníkov, priemerná denná návštevnosť
Ukazovateľ

r. 2012

Počet návštevníkov /fyzických osôb v knižnici/
počet účastníkov podujatí
z toho
počet návštevníkov
internetu v knižnici
priemerná denná návštevnosť
Priem. denná návštevnosť včítane sobôt
Priem. denná návštevnosť – soboty
maximálna denná návštevnosť
Návštevníci online služieb
www stránka knižnice
online katalóg – počet
prístupov*
z toho počet predĺžení cez
v tom
internet**
elektronické referenčné
služby
ostatné elektronické
služby
Počet návštevníkov /fyzických osôb v knižnici/
a návštevníkov online služieb spolu

r. 2013

Rozdiel

103 011
14 012
11 863

84 851
13 923
5 547

- 18 160
- 89
- 6 316

422
371
109
610
49 106
18 778
29 992

370
333
88
495
72 422
21 081
50 999

- 52
- 38
- 21
- 115
+ 23 316
+ 2 303
+ 21 007

neevidovalo
sa
336

168
342

+6

0

0

0

152 117

157 273

+ 5 156

* zdroj: Carmen – Štatistiky - Štatistika prístupov – rok 2013 – stĺpec Všetko
** zdroj Clavius – Čitatelia – Štatistika – Návštevy čitateľov – Prehľad návštev čitateľov
vrátane č. – web. N. – Počet predĺžení /na konci prehľadu je údaj: z toho predĺženie
výpožičiek cez web/
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Komentár k používateľom a návštevníkom:
V roku 2013 sa v Kysuckej knižnici zaregistrovalo 5 491 používateľov, z toho 1 668 detí do
15 rokov. Oproti predchádzajúcemu roku vývoj počtu používateľov nie je potešujúci, i keď do značnej
miery bol spôsobený objektívnymi okolnosťami - prebiehala rekonštrukcia budovy a prevádzka
knižnice bola presťahovaná do suterénnych priestorov knižnice. V náhradných priestoroch bol
obmedzený počet knižničných dokumentov, nedostatočné osvetlenie, hluk prebiehajúcej rekonštrukcie
budovy z horného poschodia. Ďalším dôvodom zníženia počtu zaregistrovaných používateľov bolo
zatvorenie knižnice počas sťahovania sa do zrekonštruovaných priestorov. Aj počet nakúpených
knižničných jednotiek nepokrýva požiadavky používateľov – čitateľ si na internete cez on-line katalóg
nájde aktuálnu informáciu o stave dokumentu a v prípade, že dokument je požičaný alebo ho knižnica
nemá vo svojom fonde, môže ho odradiť od registrácie v knižnici. Jedným z dôsledkov zníženého
počtu registrovaných používateľov do istej miery je aj zvýšené zápisné. Skutočnosť, že knižnica
fungovala v suteréne, počas sťahovania bola zatvorená a ďalšie hore uvedené dôvody sa odrazila
v zníženom počte zaregistrovaných používateľov o 2 057 používateľov oproti predchádzajúcemu roku.
Z okresného sídla (mesto Čadca) sa zaregistrovalo 3 122 používateľov, v celkovej skladbe
používateľov tvorí táto skupina 56,85% podiel. Percento používateľov z celkového počtu obyvateľov
mesta Čadce je 22,20%.
Knižnica poskytovala žiakom, študentom, pedagógom ZŠ a SŠ možnosť zaplatenia
registračného poplatku kultúrnymi poukazmi. Za poskytnuté služby prijala 129 kultúrnych poukazov.
Na zaplatenie registračného poplatku je možné využiť 20% zľavu pre rodiny vlastniace
poukaz Rodinný pas, ktorý môžu využiť rodičia i deti. Túto alternatívu tento rok nevyužil žiaden
používateľ. Kysucká knižnica má zavedený podobný systém – sú to rodinné preukazy. Jeden dospelý
člen rodiny platí plné členské, druhý rodič a deti od 8 do 15 rokov majú rodinný poplatok po 1 €, deti
do veku 8 rokov majú bezplatné členské. Systém rodinných preukazov využilo cca 392 používateľov.
S cieľom získavania nových používateľov a ich motivovania k pravidelnej návšteve knižnice sme
ponúkli vybraným kategóriám používateľov zápis bez zaplatenia registračného poplatku. V roku 2013
bezplatný zápis využili návštevníci počas Týždňa slovenských knižníc, v rámci projektu „Rytiersky
rozprávkový kľúč a rozprávkové pečate“ – bezplatný zápis žiakov 1. a 2. ročníka základnej školy na
Rázusovej, M.R.Štefánika a na Podzávoze, bezplatný zápis ako darček k sviatku Valentína a vianočný
darček svojim blízkym.
V roku 2013 navštívilo knižnicu celkovo 84 851 fyzických návštevníkov, čo predstavuje
pokles o 18 160. Zvýšený pokles v návštevnosti pripisujeme opäť tomu, že knižnica fungovala
v náhradných priestoroch, do ktorých sme zmestili iba časť knižničného fondu, čo malo za následok,
že čitateľ nečakal kým knihu prinesieme zo skladu mimo budovy. Získal knihu z iných zdrojov, alebo
už ju nepotreboval a do knižnice sa nevrátil. Pokles návštevníkov pripisujeme aj tomu, že knižnica
bola zatvorená. Návštevnosť sa odvíja od počtu registrovaných používateľov, ktorý sa taktiež znížil.
Na druhej strane vzrástol počet on-line návštev o 21 007. On-line katalóg Carmen, ktorý sa nachádza
na web stránke knižnice, umožňuje používateľom prístup z akéhokoľvek externého počítača, zistiť
stav svojho konta, rezervovať si dokument a pod. Čoraz viac používateľov si vyhľadáva informácie
o knižničných dokumentoch v on-line katalógoch knižníc priamo z domu alebo zo školy.
Návštevníkov on-line služieb sme zaznamenali 72 422, z toho na web stránke knižnice bolo 21 081
návštevníkov a počet prístupov on-line katalógu 50 999, elektronické referenčné využilo 342
používateľov knižnice.
Najvyššiu dennú návštevnosť sme zaznamenali 22.3.2013, kedy knižnicu navštívilo 495
individuálnych používateľov. Najslabšia návštevnosť bola v sobotu 7.9.2013 a 7.12.2013, kedy do
knižnice prišlo rovnaký počet - 54 návštevníkov. Priemerná návštevnosť počas pracovných dní bola
370 návštevníkov a priemerná denná návštevnosť včítane sobôt bola 333 návštevníkov. Počas sobôt
(bolo ich 34) knižnicu navštívilo 3 002 používateľov a priemerná denná návštevnosť za soboty bola 88
návštevníkov. Najsilnejšia sobota v návštevnosti bola 23.3.2013, kedy do knižnice prišlo 139
návštevníkov.
Internetové služby využilo 5 547 návštevníkov. Oproti minulému roku je to pokles o 6 318
návštevníkov. Predpokladáme, že tento pokles je prirodzený, spôsobený skutočnosťou, že pribúda
stále viac domácností, ktoré majú počítač s pripojením na internet a pravdepodobne aj tým, že na pešej
Palárikovej ulici v meste Čadca je wifi zóna a pokrytie wifi zónou je aj vo viacerých kaviarňach. Pod
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znížený pokles návštevníkov internetu sa zrejme podpísala aj skutočnosť, že keď sa knižnica
presťahovala do zrekonštruovaných priestorov, menil sa cenník služieb – využívanie internetu bolo
bezplatne do 30 minút a po zmene cenníka používatelia mohli internet bezplatne využiť do 15 minút.
Za taký krátky čas si nedokázali nájsť potrebné informácie a hľadali riešenia kde by nemuseli platiť.
Do knižnice prichádzajú aj takí návštevníci, ktorí potrebujú pomoc knihovníka pri vyhľadávaní
informácií z internetu, ich ukladaní na prenosné média, pri skenovaní ap. Počet individuálnych
konzultácií k využitiu výpočtovej techniky a elektronických médií bol 548.
Na podujatiach sa zúčastnilo 13 923 návštevníkov, čo je o 89 pokles oproti minulému roku.

1.3

Výpožičné služby

Tab 14 Výpožičky
Výpožičky

r. 2012

výpožičky spolu
odborná lit. pre dospelých + ŠD
krásna lit. pre dospelých + ŠD
odborná lit. pre deti + ŠD
krásna lit. pre deti + ŠD
periodiká
špeciálne dokumenty
z toho AV dokumenty
elektronické dokumenty
iné špeciálne dokumenty

r. 2013

351 343
90 478
87 310
25 964
48 165
99 426
5 638
163
414
5 061

Rozdiel

243 261
56 740
71 148
19 073
43 296
53 004
4 029
680
12
3 337

- 108 082
- 33 738
- 16 162
- 6 891
- 4 869
- 46 422
- 1 609
+ 570
- 402
- 1 724

Výpožičky 2013

56 740

odborná lit.pre dosp.+ŠD

71 148

krásna lit.pre dosp. + ŠD
odborná lit. pre deti +ŠD

19 073
43 296

krásna lit.pre deti +ŠD

53 004

periodiká
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% z celku
100
23,32
29,25
7,84
17,80
21,79
100
16,88
0,30
82,82

Tab. 15

Výpožičky podľa druhu
Výpožičky

r. 2012

výpožičky celkom
z toho absenčné
z toho prezenčné

r. 2013

351 343
194 706
156 637

Rozdiel

243 261
146 153
97 108

% z celku

- 108 082
- 48 553
- 59 529

100
60,08
39,92

Tab. 16 Výpožičky podľa druhu dokumentov
Výpožičky

r. 2012

výpožičky celkom
z toho odborná literatúra – knihy
krásna literatúra - knihy
periodiká
špeciálne dokumenty

Tab. 17

r. 2013

351 343
110 821
135 458
99 426
5 638

Rozdiel

243 261
71 784
114 444
53 004
4 029

% z celku

- 108 082
- 39 037
- 21 014
- 46 422
- 1 609

100
29,51
47,04
21,79
1,66

Výpožičky kníh podľa používateľov

Výpožičky kníh

r. 2012

výpožičky kníh celkom
z toho pre dospelých
z toho pre deti

r. 2013

246 279
175 647
70 632

Rozdiel

186 228
126 642
59 586

% z celku

- 60 051
- 49 005
- 11 046

100
68,00
32,00

Tab. 18 Výpožičky na obyvateľa, na používateľa, obrat knižného fondu
Ukazovateľ
výpožičky na 1 obyvateľa celkom
výpožičky kníh na 1 obyvateľa
výpožičky na 1 používateľa celkom
výpožičky kníh na l používateľa
obrat knižného fondu *

•
•

r. 2012
14,16
9,93
47,87
33,56
1,82

r. 2013

Rozdiel
9,83
7,53
44,30
33,92
1,38

- 4,33
- 2,40
- 3,57
+ 0,36
- 0,44

obrat KF = výpožičky kníh a iných dokumentov (okrem výpožičiek periodík) deliť celkovým
počtom knižničných dokumentov vo fonde
pri prepočtoch vychádzajte z počtu obyvateľov zo štat. úradu (predvolenom v el. štatistickom
výkaze).

Komentár výpožičným službám:
V roku 2013 bolo celkovo zrealizovaných 243 261 výpožičiek, čo je o 108 082 výpožičiek
menej ako v predchádzajúcom roku. Pripisujeme to znovu tomu, že sa realizovala rozsiahla
rekonštrukcia budovy knižnice a prevádzka knižnice fungovala v náhradných priestoroch v suteréne,
kde bola presťahovaná iba časť knižničného fondu. Väčšia časť bola deponovaná v sklade mimo
budovu. V knižnici bol zavedený systém žiadaniek na knihy, t. z., že ak sme knihu nenašli vo fonde
knižnice, čitateľ si vypísal na konkrétne tituly žiadanku a potom sme ich vyhľadali v sklade. Keďže
sklad sa nachádzal mimo budovy cca 1 km a po knihy bolo potrebné ísť autom, žiadanky sme
vybavovali podľa potreby jedenkrát za dva týždne. Niektorých čitateľov odradilo, že knihu nemali
momentálne k dispozícii a niektorí aj napriek tomu, že si vypísali žiadanku sa už po knihu nevrátili.
Tým, že časť fondu bola mimo budovu oberala používateľa aj o možnosť inej alternatívnej výpožičky
a je to aj dôsledok rastúcich nárokov používateľov, ktorí preferujú komplexnosť knižničných služieb
na jednom mieste a širokospektrálne pokrytie svojich informačných požiadaviek. Formou žiadaniek
sme uspokojili cca 122 návštevníkov a priviezli sme pre nich cca 176 KJ – do 22.mája 2013, kedy sa
knižnica zatvorila a sťahovali sme sa do zrekonštruovaných priestorov. Pokles vypožičaných
dokumentov bol spôsobený aj tým, že knižnica bola počas sťahovania zatvorená. Medzi ďalší faktor
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zníženia počtu výpožičiek môžeme zaradiť i skutočnosť, že zmeny nastali po presťahovaní sa
v rozmiestnení regálov, usporiadaní knižného fondu a čitatelia si ťažšie hľadali cestu k požadovanej
literatúre. Do regálov sa nezmestil všetok knižničný fond, zostal v škatuliach a keďže rekonštrukcia
budovy pokračovala v suteréne, knihy, ktoré čitatelia žiadali nebolo možné vyhľadať.
Zaznamenali sme pokles výpožičiek vo všetkých oblastiach. Z hľadiska druhu dokumentov
výpožičiek kníh odbornej literatúry bol pokles oproti minulému roku o 39 037 výpožičiek, počet
výpožičiek kníh krásnej literatúry o 21 014 menej, počet periodík o 46 422 menej . Výpožičiek kníh
pre dospelých bolo o 49 005 menej a výpožičiek kníh pre deti bolo o 11 046 menej.
Počet výpožičiek špeciálnych dokumentov klesol o 1 609. Predpokladáme, že to bolo aj
z dôvodu fungovania knižnice v suteréne. V náhradných priestoroch pre nedostatok miesta nebolo
možné hudobné oddelenie presťahovať, tak prestalo fungovať. Na tomto oddelení sa nachádzala
prevažná časť špeciálnych dokumentov a keďže ich nebolo kde dať zostali v sklade a prestali sa
využívať. Po presťahovaní sa do zrekonštruovaných priestorov sa obnovilo oddelenie, ale prevažná
časť špeciálnych dokumentov, keďže ich nebolo kde umiestniť, zostala v sklade.
Pri prepočte výpožičky celkom na 1 obyvateľa bola v roku 2013 dosiahnutá úroveň 9,83
výpožičiek a pri prepočte výpožičky celkom na 1 používateľa bolo 44,30 výpožičiek.
Okrem základných knižnično-informačných služieb, ako sú absenčné a prezenčné výpožičky
a poskytovanie informácií knižnica zabezpečovala aj špeciálne knižnično-informačné služby:
vypracovanie rešerší, medziknižničnú výpožičnú službu, medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú
službu, kopírovacie služby, internetové služby, využívanie textového a tabuľkového editora,
laminovanie, hrebeňovú väzbu dokumentov, skenovanie, tlač z internetu, CD, USB kľúčov. Okrem
výpožičnej činnosti pracovníci služieb zabezpečovali aj ďalšie knižnično-informačné služby. Veľkú
pozornosť venovali aj individuálnej práci s používateľom a uspokojovaniu ich čitateľských potrieb
a požiadaviek. Používateľom bolo poskytnutých 20 472 bibliografických a faktografických informácií.

Tab. 19 Medziknižničná výpožičná služba
MVS
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
MMVS iným knižniciam
MMVS z iných knižníc

r. 2012

r. 2013
16
223
0
0

Rozdiel
17
228
0
0

+1
+5
0
0

Medziknižničná výpožičná služba je dôležitým spôsobom spolupráce medzi knižnicami.
Pokiaľ sa dokument nenachádza v našej knižnici, zisťujeme jeho dostupnosť prostredníctvom on-line
katalógov na internete vo fondoch iných knižníc. Požadované dokumenty objednávame elektronickou
žiadankou, prípadne emailovou poštou. Najväčší záujem bol o knihy a xerokópie článkov, ale aj
o rešerše. Veľmi dobrá spolupráca je so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, Štátnou vedeckou
knižnicou v Prešove, Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej
Bystrici, Ústrednou knižnicou SAV v Bratislave, Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave,
ale aj Verejnou knižnicou M. Rešetku v Trenčíne a ďalších. Celkovo sme našim čitateľom
prostredníctvom MVS sprostredkovali 228 knižničných dokumentov. Za týmto číslom sa ukrýva
vyhľadávanie každej vyžiadanej knihy v katalógoch iných knižníc, poštová agenda a občas aj
nepríjemnosti s používateľmi, ktorí nedodržiavajú termíny. Záujem o medzinárodnú medziknižničnú
výpožičnú službu nebol.
Z knižničných fondov Kysuckej knižnice bolo zapožičaných 17 KD iným knižniciam ako
napr.: Mestskej knižnici Kysucké Nové Mesto, Krajskej knižnici Žilina, Univerzitnej knižnici Žilina
a iné.
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Tab. 20 Služby zdravotne znevýhodneným a iným špecifickým skupinám používateľov
Kategória
Počet
Počet návštev
Počet
Iné služby
používateľov
výpožičiek
doma
Individuálne knižničnoslabozrakí a nevidomí kolektívny
*
*
používateľ
informačné služby
202
1 698
58
podujatia, súťaž, donášková
imobilní
služba
79
420
16
podujatia, donášková služba
iní

* kategóriu individuálnych používateľov slabozrakých a nevidomých samostatne neevidujeme. Pokiaľ
majú preukaz ZŤP sú zaradení do kategórie neplatiacich používateľov spolu s ostatnými ťažko
zdravotne postihnutými.
Kysucká knižnica v Čadci kladie dôraz aj na svoju sociálnu funkciu a sprístupňuje svoje
služby všetkým skupinám obyvateľstva bez rozdielu, teda aj tým, ktorí sú znevýhodnení po stránke
zdravotnej alebo sociálnej. Ústretovosť Kysuckej knižnice spočíva aj v tom, že poskytuje bezplatný
zápis pre držiteľov preukazov ZŤP, ZŤPS, ktorých v roku 2013 zaregistrovla 281. Nezamestnaní majú
rovnako ako dôchodcovia zápisné so zľavou 50% a tí dôchodcovia, ktorí sú členmi JDS sú
zaregistrovaní bezplatne. V rámci projektu „Knižnica na cestách“ zamestnanci navštevujú Zariadenie
pre seniorov a Domov sociálnych služieb PARK Čadca, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych
služieb M.R.Štefánika Čadca, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Horelica – Čadca,
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Čierne a realizujú donáškovú službu do týchto
zariadení. Zamestnanec poverený realizáciou donášky navštevuje tieto zariadenia podľa dohody
minimálne raz mesačne, donesie požadované knihy a prevezme tie, ktoré majú obyvatelia zariadení už
prečítané. Záujem je prevažne o krásnu literatúru a časopisy, ale pri výbere sa donášková služba riadi
aj individuálnymi požiadavkami používateľov. Uvedené inštitúcie majú v KK bezplatné členstvo ako
kolektívny používateľ. Pravidelne pre nich organizujeme kultúrno-vzdelávacie podujatia a čitateľskú
súťaž „Supersenior roka“. Okrem kolektívnej donáškovej služby niektorí pracovníci knižnice realizujú
aj individuálnu donáškovú službu pre takých čitateľov, ktorí nemôžu zo zdravotných alebo iných
dôvodov pravidelne navštevovať knižnicu. Úspešne je rozvinutá aj spolupráca s detským oddelením
Kysuckej nemocnice, Krízovým centrom v Čadci a Domovom sociálnych služieb pre handicapované
deti a mládež na Horelici. Pravidelne pre nich KK pripravuje kultúrno-výchovné podujatia
a donáškovú službu.

1.4

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia

Tab. 21 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Ukazovateľ

r. 2012

počet podujatí
z toho informačná výchova /kolektívov/
individ. konzultáciek využ.výpoč.techniky a el.médií*
počet účastníkov podujatí

r. 2013

450
56
1032
14012

475
70
548
13 923

Rozdiel
+25
+14
- 484
- 89

* údaj uvedú tie knižnice, ktoré ho evidujú
Komentár o zameraní podujatí, najvýznamnejšie podujatia, spolupráca a pod.
Kultúrno-vzdelávacie a výchovné podujatia Kysuckej knižnice v Čadci tvoria dôležitú súčasť
Public relations knižnice s cieľom vytvoriť pozitívne vzťahy s cieľovými skupinami svojho
najbližšieho okolia. Využitím rôznych prostriedkov a foriem komunikácie sa knižnica ako kultúrna
inštitúcia prezentuje navonok, smerom k svojim súčasným i budúcim používateľom a návštevníkom.
Pracovníci knižnice sa i v roku 2013 zamerali na hľadanie nových inovatívnych foriem organizácie
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podujatí, ktoré sa hlavne v druhej polovici roka uskutočňovali už v nových zrekonštruovaných
priestoroch knižnice.
Napriek rozsiahlym prácam na postupnom sťahovaní do zrekonštruovaných priestorov budovy
knižnice a dočasnom zatvorení prevádzky sa pracovníkom knižnice podarilo dosiahnuť stanovené
ciele v pláne kultúrno-výchovných činností. Možno kladne hodnotiť skutočnosť, že v porovnaní
z ostatnými kvantitatívnymi ukazovateľmi činností a výkonov knižnično-informačných služieb, práve
v počte kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí zaznamenala knižnica oproti minulému
roku nárast čo do kvantity, ale i kvality pripravovaných podujatí.
Hlavným cieľom prípravy a realizácie kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí bolo
podnecovanie záujmu širokej verejnosti, zvyšovanie návštevnosti knižnice a záujmu o knihy
a čítanie. Rozmanité formy a tematické okruhy podujatí v rámci realizácie kultúrno-výchovnej
činnosti boli prispôsobené jednotlivým vekovým kategóriám účastníkov. Zvýšená pozornosť bola
venovaná propagácií jednotlivých podujatí formou pozvánok, plagátov, mailových oznamov a linkov
na www.stránke knižnice a sociálnej sieti facebook.
V roku 2013 zorganizovala knižnica pre svojich návštevníkov a používateľov spolu 475
kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí a 22 výstav väčšieho rozsahu. Oproti minulému roku
sme zaznamenali nárast o 25 podujatí. Mierne však poklesol počet návštevníkov podujatí, nakoľko
nebola doposiaľ sprístupnená a zariadená prednášková miestnosť, podujatia sa organizovali len
v rozprávkovej miestnosti a študovniach, ktorých kapacita je maximálne 30 osôb. Na podujatiach sa
spolu zúčastnilo 13 923 návštevníkov, čo je o 89 menej ako v predchádzajúcom roku.
Uvedené kvantitatívne ukazovatele kultúrno-výchovnej činnosti a realizované podujatia
v roku 2013 možno vyhodnotiť aj porovnaním počtu podujatí podľa jednotlivých vekových
a špecifických kategórií účastníkov:
Počet podujatí a návštevníkov v jednotlivých kategóriách:
- predškolský vek a deti MŠ....................................... 19 podujatí – 506 účastníkov
- deti do 15 rokov a žiaci ZŠ.................................... 218 podujatí – 7060 účastníkov
- mládež a študenti SŠ............................................. 149 podujatí – 4894 účastníkov
- dospelí, seniori a imobilní....................................... 73 podujatí – 1240 účastníkov
- zdravotne znevýhodnené deti a mládež.................. 16 podujatí – 223 účastníkov
Uvedené štatistické ukazovatele vyjadrujú skutočnosť, že knižnica venovala svoju pozornosť
všetkým vekovým kategóriám, prihliadajúc na špecifické požiadavky jednotlivých skupín účastníkov
podujatí. Pre deti do 15 rokov a znevýhodnené skupiny deti a mládeže sa uskutočnilo spolu 253
podujatí, čo tvorí 53,8% z celkového počtu realizovaných podujatí. Tento výsledok potvrdil vytýčený
cieľ a prioritu venovať v roku 2013 zvýšenú pozornosť predovšetkým deťom a mládeži, u ktorých
klesá záujem o knihu a čítanie. Už pri najmladších vekových kategóriách je potrebné postupne
vytvárať čitateľské návyky a vychovávať generáciu pravidelných čitateľov a používateľov knižnice.
Pre stredoškolskú mládež, dospelých, seniorov a imobilných obyvateľov bolo realizovaných 222
podujatí.
Najpočetnejšiu skupinu z hľadiska tematického rozdelenia realizovaných podujatí, tvorili
v roku 2013 už tradične podujatia literárne. Uskutočnilo sa spolu 157 literárnych podujatí:
- január v Kysuckej knižnici začal novoročným stretnutím členov literárneho klubu Oáza, ktorého
novým odborným poradcom a gestorom sa stal spisovateľ a publicista Ladislav Hrubý. Začínajúci
kysuckí literáti mali možnosť prezentovať svoju tvorbu a konzultovať jej klady i zápory so skúseným
regionálnym autorom v tvorivej literárnej dielni na tému Novoročné predsavzatia. 22. januára sa
čitateľská verejnosť a členky občianskeho združenia Živena zúčastnili na slávnostnej prezentácii novej
knižky Jozefa Marca Vrchárske povesti a legendy, 23. januára besedovali žiaci základných škôl
s kysuckým rozprávkarom Antonom Pajonkom a študenti stredných škôl sa zúčastnili na
vzdelávacom cykle besied a audiovizuálnych programov na tému Templárske legendy. Dňa 24.
januára sa v spolupráci s CVČ detí a mládeže, uskutočnilo regionálne kolo súťaže v prednese
slovenských povestí Šaliansky Maťko. Najlepší detskí čitatelia zažili netradičné večerné čítanie na
tému Pyžamkáči a najmenších čitateľov navštívili v materskej škole Zimné rozprávky.
- február priniesol v literárnej oblasti cyklus podujatí pre žiakov základných škôl pod názvom Klub
záhad Tomáša Brezinu. Knižnica si formou výstav pripomenula 100. výročie narodenia významnej
osobnosti, spisovateľa a prvého riaditeľa Okresnej knižnice v Čadci Jozefa Hnitku. Pri vstupe do
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priestorov knižnice bola inštalovaná výstava fotografií a dokumentov o živote a tvorbe regionálneho
spisovateľa a pre návštevníkov internetu bola spracovaná e-výstava na www.stránke knižnice.
K sviatku sv. Valentína pripravila knižnica pre svojich čitateľov a návštevníkov výstavu knižných
dokumentov pod názvom Najkrajšie ľúbostné príbehy a básne, pre členov Klubu dôchodcov
pripravila knižnica literárne pásmo pod názvom Láska kvitne v každom veku a zaľúbené dvojice,
ktoré priviedli do knižnice svojho partnera, ktorý nebol čitateľom knižnice získali Valentínsky darček
– jeho bezplatnú ročnú registráciu. Február v knižnici priniesol i Rozprávkové potulky zimnou
krajinou s deťmi 1.a 2. ročníkov ZŠ - tematické dopoludnia pre nových čitateľov zamerané na rozvoj
čitateľských návykov - básničky, pesničky a rozprávky o zime a cyklus rozprávkových a filmových
dopoludní pre deti počas jarných prázdnin. Svet rozprávok v detskej duši oživilo pod týmto názvom
rozprávkové dopoludnie pre najmenších čitateľov v materskej škôlke.
- marec mesiac knihy bol už tradične bohatý na celý rad literárnych podujatí a niesol sa v znamení
knihy a dobrého čítania, ale predovšetkým s podnetnými autorskými stretnutiami s literárnymi
tvorcami. Začínal vtipným zážitkovým čítaním pre detských čitateľov pod názvom Popletené
rozprávky, pokračoval autogramiádou a autorskými stretnutiami so spisovateľmi a publicistami
Jozefom Marcom, Gustávom Murínom, Petrom Kubicom, Adriánou Macháčovou, Vanessou
Jóriovou, Antonom Pajonkom a Ladislavom Hrubým. Dvojtýždňový cyklus autorských stretnutí
začal od 12. marca pod názvom Spisovatelia tak trochu inak a končil bohatým cyklom literárnych
podujatí Týždňa slovenských knižníc. Dňa 21. marca pri príležitosti Svetového dňa poézie vyhlásila
knižnica výzvu Začnime deň básňou, do ktorej sa zapojilo 40 triednych kolektívov a 737 žiakov
základných a stredných škôl regiónu Kysúc a zároveň i návštevníci Kysuckej knižnice. V rámci
podujatí Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnilo i Rozprávkové vretienko - okresné kolo súťaže
v prednese rozprávky pre žiakov ZŠ. Žiaci základných škôl si pripomenuli odkaz Dobšinského
oslavou celoslovenského podujatia Deň ľudovej rozprávky a cyklom ľudových rozprávok. Pre deti
predškolského veku boli pripravené rozprávky na tému prebúdzania jari – Ročné obdobia, Jarné
kvietky, Jar prišla medzi nás.
Veľký úspech u zúčastnených študentov stredných škôl zaznamenalo podujatie organizované
ŽSK pod názvom Putovanie (po)slov - projekt putovných autorských čítaní slovenských a českých
spisovateľov zameraný na cirkevné texty a historický odkaz sv. Cyrila a Metoda.
V marci sme si pripomenuli i 30. výročie úmrtia slovenského básnika, kňaza a významného
predstaviteľa katolíckej moderny Jána Harantu formou e-výstavy na www.stránke knižnice.
- apríl začal v Kysuckej knižnici podujatím určeným pre sociálne znevýhodnené deti Krízového
strediska pod názvom S knihou za poznaním. V dňoch 5. – 6. apríla sa uskutočnilo pre
najaktívnejších detských čitateľov medzinárodné podujatie zamerané na podporu čítania detí
Andersenova noc v knižnici. Bohatý a pestrý program podujatia bol úspešne realizovaný aj vďaka
spolupráci riaditeľa a pracovníkov Kysuckého múzea v Čadci.
Pre žiakov základných škôl bol pripravený tematický cyklus hlasného čítania a dramatizácie rozprávok
pod názvom Rozprávky a ich hrdinovia a audiovizuálny program Slovom a kresbou pre kysucké
deti, zameraný na propagáciu tvorby regionálnych spisovateľov a výtvarníkov. Spisovateľ Peter
Kubica a ilustrátorka Zuzana Kubicová - Jesenská sa stretli so svojimi detskými čitateľmi na autorskej
besede v ZŠ Oščadnica a deti materských škôl súperili v prednese básničiek už v 4. ročníku recitačnej
súťaže Jazýček môj, ohýbaj sa!
23. apríla sa v knižnici zišli úspešní regionálni tvorcovia, spisovatelia, redaktori, vydavatelia
a publicisti na slávnostnom vyhodnotení čitateľskej anketovej súťaže Kniha Kysúc 2012. Na podujatí
boli ocenení traja autori najúspešnejších kníh z oblasti beletrie i populárno-náučnej literatúry,
odovzdaná cena za Literárny počin roka 2012 a pre najčítanejšieho autora roka bola udelená cena
Literárna autorita, ktorú opätovne získala spisovateľka Mária Ďuranová.
Dňa 24. apríla sa v spolupráci s Obcou Raková, Občianskym združením Životnými cestami Jána
Palárika, Haulíkovým inštitútom v Trnave a Domom kultúry uskutočnila konferencia a slávnostná
prezentácia publikácie Pavla Zemku a kol. pod názvom Ján Palárik Beskydov – miláčik
slovenského národa. Spisovateľa a básnika Petra Kubicu a spoznávanie jeho tvorby, ale
i rozprávanie o Templárskych legendách si vypočuli žiaci základnej školy na podujatí organizovanom
v spolupráci so školou a Obecnou knižnicou v obci Čierne. V apríli sa najaktívnejší detskí čitatelia
zabávali aj na netradičnom večernom čítaní, dramatizácií a ilustrovaní Popletených rozprávok.
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- máj pripravil pre žiakov základných škôl spomienku na Juraja Jánošíka a legendy o jeho živote
literárne spracované v knižke Márie Rázusovej- Martákovej Junácka pasovačka a cyklus podujatí
Rozprávkové hádanky a hlavolamy. Pre študentov stredných škôl bolo v rámci Roka sv. Cyrila
a Metoda pripravené podujatie pod názvom Solúnski bratia a podujatia zamerané na Štúrovskú
generáciu a kodifikáciu spisovného jazyka, ktoré boli doplnené vedomostným kvízom. V máji sa
uskutočnilo aj literárne pásmo a autorská beseda pre členky občianskeho združenia Živena pri
príležitosti Dňa matiek. Podujatie nieslo názov Matka očami syna - začínajúceho autora Tomáša
Urbaníka, ktorý sa predstavil svojou literárnou tvorbou i osobným vyznaním úcty k matke
a materstvu. Mladí začínajúci autori sa stretli na pôde mládežníckeho združenia Keric na Májovej
poetickej oáze, kde za prítomnosti spisovateľa Ladislava Hrubého prezentovali svoju básnickú
tvorbu zameranú na rôzne podoby lásky.
- jún začal pre knižnicu aktívnou účasťou v celoslovenskom projekte zameranom na podporu čítania
Čítajme si... nepretržitý čitateľský maratón hlasného čítania detí. Počas celého dňa sa čítalo na
všetkých základných školách mesta i na pešej zóne pri fontáne Zlatá rybka. Podujatie zahájil, čítal
a počas celého dňa sledoval obľúbený regionálny autor Anton Pajonk.
Študenti Obchodnej akadémie v Čadci besedovali s Pavlom Holeštiakom na tému 1150. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ale aj o jeho súčasnej literárnej tvorbe, zameranej na
osobnosti Slovenska i kysuckého regiónu. V dňoch 21.6. – 22.6.2013 zorganizovala knižnica
v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci netradičné čítanie pre deti v Múzeu kysuckej dediny vo
Vychylovke pod názvom Na kopečku hojana!
Posledný týždeň pred letnými prázdninami bola na základných školách mesta slávnostne vyhodnotená
čitateľská súťaž žiakov Čítam - čítaš - čítame o najlepšiu čitateľskú triedu a najlepšieho detského
čitateľa.
Dňa 28. júna 2013 za prítomnosti predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára, poslanca národnej rady SR Jána
Podmanického, zástupcov miest a obcí kysuckého regiónu, riaditeľov kultúrnych organizácií v ŽSK,
zástupcov družobného mesta Žywiec v Poľsku a ďalších hostí bola slávnostne otvorená prevádzka
Kysuckej knižnice v Čadci v zrekonštruovaných priestoroch budovy. Súčasťou podujatia bola
i oslava 30. výročia otvorenia experimentálnej budovy knižnice a slávnostná vernisáž výstavy
výtvarnej tvorby Miliny Zimkovej pod názvom Knihotaje.
- júl - august – bol venovaný tematickým podujatiam Prázdniny s knihou a Knižnica na cestách.
Pre detských návštevníkov knižnice bol pripravený celý rad zaujímavých podujatí, cyklus tvorivých
dielní a zážitkového čítania pod názvom Veľká kniha obrov – Obor Zlobor. Aktivita knižnice pod
názvom – Pekné slovo lieči a rozprávkové odpoludnia v nemocnici sa realizovali v rámci spolupráce
knižnice a detského oddelenia Kysuckej nemocnice v Čadci. Maľované
veršíky navštívili
najmenších čitateľov v materských školách a pre študentov stredných a vysokých škôl bol v knižnici
dňa 25.7. 2013 pripravený informačný seminár na tému Štipendiá a letné jazykové kurzy
v zahraničí. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s regionálnym pracoviskom SAIA, n. o. Slovenskou akademickou informačnou agentúrou v Žiline a jej odbornou lektorkou Mgr. Zuzanou
Grochalovou. Najpríťažlivejším podujatím leta bol čitateľský letný tábor pre deti pod názvom
Rozlúštenie literárneho tajomstva, ktorého podnetné a pestré aktivity prebiehali v týždni od 5. do 9.
augusta. Výlety po stopách významných osobností Kysúc, tvorivé dielne, zážitkové čítanie, stretnutia
a autorské besedy s kysuckými spisovateľmi a ilustrátormi, bábkové divadlo a dramatizácia rozprávok,
stanovanie, hry v prírode, spoznávanie prírodných a historických pamiatok regiónu – to všetko
smerovalo k odhaleniu literárneho tajomstva, ktoré ukrýva kniha a knižnica. Podujatie sa vydarilo
vďaka ochotnej spolupráci regionálnych autorov, pracovníkov i vedenia Kysuckého múzea v Čadci.
- september sa zameriaval predovšetkým na podujatia informatickej výchovy. Pracovníci knižnice
písomne i osobne kontaktovali všetky školy v meste a oboznámili ich s ponukou podujatí, možnosťou
využitia kultúrnych poukazov v knižnici a novými možnosťami vyhľadávania informácií
a dokumentov v automatizovanom výpožičnom systéme Clavius. Na nový školský rok bola vyhlásená
čitateľská súťaž pre triedne kolektívy i jednotlivcov pod názvom Čítam - čítaš – čítame, uskutočnil sa
cyklus slávnostných zápisov a pasovanie prvákov za riadnych čitateľov knižnice, prebehla
slávnostná korunovácia detského Kráľa čítaného slova. Nadšení detskí čitatelia prežili opäť
netradičné večerné čítanie - tento krát V krajine obrov, ktorá bola spestrená tvorivou výtvarnou
dielňou.
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Dňa 29. septembra sa stretli členovia literárneho klubu Oáza a čitateľská verejnosť na slávnostnej
prezentácií prvej básnickej zbierky úspešnej členky literárneho klubu Marty Harajdovej. Do
literárneho života básnickú zbierku pod názvom TERAZ slávnostne vypravil spisovateľ Ladislav
Hrubý.
- október už svojim prvým dňom privítal v knižnici významné osobnosti slovenskej literatúry
a umenia na slávnostnej prezentácií knihy rozhovorov akademického maliara a ilustrátora
Miroslava Cipára a Martiny Grochalovej - Počmáraný život. Podujatie za účasti širokej čitateľskej
verejnosti oživil svojim nevšedným humorom i spisovateľ Ľubomír Feldek, ktorý na podujatí ocenil
celoživotnú výtvarnú tvorbu Miroslava Cipára. V ďalších dňoch pokračoval cyklus informatickej
výchovy pre žiakov základných a stredných škôl, ale i séria audiovizuálnych programov pod názvom
Úcta k životu o živote a tvorbe Alberta Schweitzera, pokračoval cyklus tematických
a rozprávkových podujatí pre žiakov 1. a 2. ročníkov ZŠ, rozprávkové dopoludnie pre najmenších
čitateľov v MŠ a netradičné večerné čítanie Ponpia a Piapon, ktoré zavŕšil lampiónový sprievod
večerným mestom. Začínajúci autori sa stretli na Literárnej oáze a študenti oslávili Deň školských
knižníc vedomostným kvízom z oblasti literatúry v súťaži pod názvom Školská knižnica – brána do
života.
- november začínal najvýznamnejším podujatím tohto mesiaca, ktorým bol v dňoch 4.11. – 8. 11.
2013 literárny festival a celoslovenská literárna súťaž duchovnej poézie a prózy Jurinova jeseň 2013.
Súčasťou bohatého festivalového programu bolo i sprístupnenie unikátnej putovnej výstavy, ktorá
približuje knihu kníh - Bibliu nielen z pohľadu historického, ale i z pohľadu duchovného posolstva
súčasnému človeku. Výstava unikátnych knižných vydaní bola doplnená odbornými prednáškami a
diskusiami. Festival svoj bohatý program začal podujatím pre najmenších pod názvom Rozhovory
s anjelom, ktoré bolo určené deťom materských škôl. Žiaci základných škôl absolvovali prednášky na
tému Dejiny kresťanskej kultúry na Kysuciach a študentom stredných škôl bolo určené
audiovizuálne pásmo doplnené hudobnými ukážkami Súčasná náboženská hudba a spev.
Spisovateľ Peter Kubica a Pavol Holeštiak sa stretli so študentmi a čitateľkou verejnosťou na
kolokviu venovanému vzniku literárnej súťaže a festivalu, ale i osobnosti Pavla Hrtusa Jurinu.
Hlbokým umeleckým zážitkom bol pre zúčastnených Literárny večer pod lampou, na ktorom bola
slávnostne vyhodnotená celoslovenská literárna súťaž duchovnej poézie a prózy a víťazné práce boli
prezentované hercom a recitátorom Jozefom Šimonovičom a moderátorkou Hildou Michalíkovou.
Slávnostný večer pokračoval hudobno - poetickým pásmom Hodina básnictva, v ktorom
zhudobnenými veršami Teodora Križku očarila publikum speváčka Jana Orlická.
Program festivalu obohatila i prednáška Ivana Gállika venovaná 100. výročiu narodenia básnika
a kňaza Gorazda Zvonického a lyrická reflexia poetky Kataríny Džunkovej zameraná na duchovnú
poéziu. Festival bol ukončený sv. omšou a prezentáciou najstaršej slovanskej básne Proglas v podaní
Jozefa Šimonoviča a pietnou slávnosťou v obci Klokočov. Podujatie významným spôsobom obohatilo
duchovný život na Kysuciach i celoslovenský literárny proces rozvoja duchovnej tvorby.
V dňoch 14.11. – 17.11. 2013 sa pracovníci knižnice zúčastnili v bratislavskej Inchebe na
knižnom veľtrhu Bibliotéka 2013. Knižnice Žilinského samosprávneho kraja a Kysucká knižnica
v Čadci prezentovala ocenené knihy súťaže Kniha Kysúc 2012 a ich autorov. Samostatné podujatie
Kysuckej knižnice sa v rámci sprievodných podujatí knižného veľtrhu uskutočnilo v piatok 15.11.
2013 prezentáciou víťazných publikácií a ich autorov - Ľudový odev na Kysuciach autorky Márie
Húšťavovej, Muzeológia na Kysuciach autora Miloša Jesenského a ZOOlogické MYŠlienky
spisovateľa Petra Kubicu.
Ozveny festivalu pokračovali i v nasledujúcom období a dňa 12. 11. sa uskutočnila prednáška a
beseda s Pavlom Holeštiakom na tému Pavol Hrtus Jurina a jeho literárny a duchovný odkaz,
určená študentom stredných škôl. Dňa 22. 11. sa v knižnici uskutočnilo slávnostné otvorenie Kútika
poľskej literatúry za účasti poľského konzula v Bratislave Grzegorza Nowackého a zástupcov
občianskeho združenia Polonus Kataríny Bielikovej a Igora Vargu a ďalších hostí.
- december otvoril v Kysuckej knižnici i v mestách kysuckého regiónu týždenný cyklus
sprievodných podujatí 45. ročníka celoslovenského literárneho podujatia a literárnej súťaže
mladých prozaikov Jašíkove Kysuce. Literárny festival prebiehal v dňoch od 2. decembra do 6.
decembra 2013. Prvým hosťom podujatia bol spisovateľ a publicista Drahoslav Machala, ktorý sa
študentom a čitateľskej verejnosti na Kysuciach predstavil zaujímavými prednáškami a prezentáciou
svojej najnovšej literárnej tvorby. Program pokračoval prezentáciami nových knižných titulov
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regionálnych spisovateľov Jozefa Marca a Antona Pajonka, tvorivými literárnymi a výtvarnými
dielňami, ktoré pre deti, študentov a začínajúcich literátov pripravili odborní lektori - pracovníčka
SNK v Martine PhDr. Stanislava Knapčoková, ilustrátorka a výtvarníčka Zuzana KubicováJesenská a básnik a publicista Michal Badin. Na autorských besedách a autogramiádach sa čitatelia
Kysúc osobne stretli so spisovateľmi Ľubomírom Feldekom, Ľubom Dobrovodom, Zuzanou
Šulajovou, Pavlom Holeštiakom a Máriou Bátorovou. Súčasťou programu bola i pietna
spomienková slávnosť pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka v Turzovke za účasti spisovateľov
a mladých autorov. Po návrate do Kysuckej knižnice v Čadci sa konal vyhodnocovací seminár, na
ktorom sa stretla odborná porota a laureáti celoslovenskej literárnej súťaže. Po jeho skončení
nasledoval slávnostný Literárny večer s prezentáciou víťazných poviedok a udeľovaním cien
a čestných uznaní. Slávnostný večer moderoval Peter Cabadaj a ukážky víťazných prác čítali herci
žilinského divadla Anna Čitbajová a Jozef Abafi. Po vyhodnotení súťaže pokračovala druhá časť
slávnostného programu prezentáciou publikácie Jána Čomaja Múrom proti hlave, ktorá
beletristicky spracúva životopis spisovateľa Jozefa Hnitku. Na prezentácii nového knižného titulu
a jeho slávnostnom uvedení do literárneho života sa podieľala prof. Mária Bátorová, vydavateľ
a riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci Miloš Jesenský a riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci PhDr.
Blanka Králiková. Slávnostný večer bol ukončený otvorením pamätnej izby Jozefa Hnitku
v priestoroch Kysuckej knižnice. Posledný deň 45. ročníka Jašíkových Kysúc bol zavŕšený autorskými
besedami v knižnici i na školách mesta a regiónu Kysúc.
December pokračoval cyklom podujatí – adventné čítania vianočných a rozprávkových príbehov,
netradičným večerným podujatím Lucia a jej čarovná moc, Mikulášskou besiedkou pre
handicapované deti a mládež a stretnutím členov literárneho klubu Oáza, ktorý podporuje tvorbu
mladých začínajúcich autorov nášho regiónu.
Druhou
najpočetnejšou skupinou s počtom 70 podujatí, boli
podujatia zamerané na
informatickú výchovu detí, mládeže i dospelých používateľov knižničných služieb. Oproti minulému
roku sme zaznamenali značný nárast tohto okruhu podujatí, ktoré sa uskutočnili najmä v druhom
polroku, po návrate do zrekonštruovaných priestorov budovy knižnice. Podujatia poskytovali základné
informácie o službách a činnosti knižnice, o knižničnom a výpožičnom poriadku, vyhľadávanie
informácií cez on-line katalóg nového informačného systému Clavius a www.stránku knižnice. Pri
individuálnej informatickej príprave sme zaznamenali pokles záujmu o túto službu.
Treťou najpočetnejšou skupinou boli podujatia zamerané na prevenciu nežiaducich prejavov
v spoločnosti – kriminalitu, rasizmus, intoleranciu, drogové a iné závislosti, ľudské práva a
právnu zodpovednosť a zdravý životný štýl. Táto tematická skupina zahŕňala spolu 54 podujatí –
prednášok, besied a audiovizuálnych programov pre deti a mládež. Vo februári sa uskutočnil
regionálny festival dokumentárnych filmov – Ozveny festivalu Jeden svet, ktorý už tradične
organizujeme v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození v Bratislave. V rámci
preventívnej činnosti venovala knižnica pozornosť ohrozeným skupinám sociálne znevýhodnených
a rómskych detí. Cyklus podujatí pre študentov stredných škôl boli v rámci cyklu Mládež a spoločnosť
organizované besedy a prednášky na tému kriminalita mládeže a jej prevencia v spolupráci s Okresnou
prokuratúrou v Čadci. V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva prebiehal cyklus
prednášok zameraný na prevenciu fajčenia pod názvom Vraždiaci návyk – fajčenie.
- geografická a regionálna výchova bola v roku 2013 v centre pozornosti kultúrno-výchovnej
činnosti knižnice. V tejto oblasti bolo realizovaných 39 podujatí, ktoré oboznamovali čitateľov
a návštevníkov knižnice s významnými osobnosťami a udalosťami regiónu Kysúc, ale i národnými
dejinami v súvislosti s vyhláseným Rokom sv. Cyrila a Metoda. Kysucká knižnica zároveň
pripomínala návštevníkom a používateľom knižničných služieb výročia regionálnych osobností
formou výstav v priestoroch knižnice i mimo nej, pri realizácií podujatí v regionálnej študovni i na
www.stránke knižnice. Na regionálne osobnosti sa sústreďovala výstavná a edičná činnosť knižnice.
- estetická výchova sa realizovala formou prednášok a audiovizuálnych prezentácií, výstav,
výtvarných súťaží a tvorivých dielní. V tejto oblasti sme zaznamenali najväčší nárast oproti minulému
roku a bolo uskutočnených 32 podujatí z oblasti umenia. Už tradične bola vyhlásená a realizovaná
výtvarná súťaž – Ilustrujem svoju obľúbenú knižku, súťaž pri príležitosti narodenia akademického
maliara Miroslava Cipára, určená deťom základných škôl a handicapovaným deťom a mládeži.
Z príležitosti sviatku Valentína pripravila knižnica tvorivú dielňu pre študentov pod názvom
Namaľuj si Valentínsku kraslicu a v marci sa uskutočnila výtvarná súťaž detí materských škôl
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v meste a okolí pod názvom Môj rozprávkový svet. Veľký úspech u študentov i pedagógov mala
prezentácia audiovizuálneho programu William Shakespeare – Hamlet. Prezentácia bola spojená
s hudbou a inými druhmi umenia, ktoré svetoznámu divadelnú hru obohacovali od jej vzniku až po
súčasnosť. Študentom stredných a žiakom základných škôl boli určené prednášky a audiovizuálne
programy - Trvalé hodnoty našej minulosti, Remeslá na Kysuciach, Ľudová hudba v Kysuckom
regióne, Eugen Suchoň a jeho tvorba, Albert Schweitzwer – úcta k životu, Pôstne zamyslenie
v tvorbe Rudolfa Dilonga a Josepha Haydna, Skutočný človek – Karol Nižňanský, Praveké
umenie, Egyptské umenie, Grécke a Rímske umenie, Súčasná náboženská hudba a spev, Estetika
– ranokresťanské umenie, Byzantské umenie, Románske umenie, Gotická architektúra,
Baroková a renesančná architektúra, Tvár Krista v umení, Vianočné omše a iné.
- environmentálna výchova sa tradične orientovala na
besedy, prednášky, audiovizuálne
prezentácie, vedomostné kvízy, zamerané na ochranu prírody. Besedy približovali deťom svet prírody
okolo nás, Rekordy v ríši zvierat, Prírodu Kysúc – chránené prírodné rezervácie, flóru a faunu Kysúc
s dôrazom na ochranu životného prostredia. Podujatia boli určené žiakom základných škôl, ale
i deťom predškolského veku, účastníckom prímestských letných táborov a žiakom prírodovedných
krúžkov pri CVČ detí a mládeže v Čadci a Kysuckom Novom Meste.
V roku 2013 bola venovaná pozornosť i najmenším návštevníkom knižnice. Pre deti do 6 rokov sa
uskutočnilo 19 podujatí. V prvom polroku sa podujatia presúvali väčšinou do spolupracujúcich
materských škôl, Domu kultúry a materského centra. Podujatia pre najmenších sa zameriavali
predovšetkým na budovanie kladného vzťahu ku knihe a čítaniu, rozprávkové dopoludnia boli
dopĺňané dramatizáciou
rozprávok formou maňuškového divadla, hlasným čítaním, hrami
a hádankami. V druhom polroku sa obnovila aj činnosť klubu Šupinky a mamičky s najmenšími deťmi
začali častejšie navštevovať knižnicu v jej nových zrekonštruovaných priestoroch.
Pre zdravotne a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov, starších a imobilných občanov
v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb sa uskutočnil celý rad kultúrnych
a výchovno-vzdelávacích podujatí. Zároveň bola zabezpečovaná pravidelná donášková služba
knižničných dokumentov. V súčasnosti sa neustále zvyšuje náročnosť služieb znevýhodneným
občanom, ktorí majú špecifické potreby a požiadavky. Imobilní občania prejavujú záujem väčšinou
o náboženské témy podujatí. V roku 2013 sa v ZpS a DSS v meste a okolí uskutočnili aj tieto
podujatia: Svätý Don Bosco, Putovanie za Máriou, Sloboda v nás, Izrael, Zem viery, Sakrálne
pamiatky na Kysuciach a na Slovensku, Filmové spomienky našej mladosti – Kubo, Rysavá
jalovica, Biblia, Pútnické miesta vo svete – Lurdy, Medžugorie, Prínos sv. Cyrila a Metoda,
Trvalé hodnoty našej minulosti, Kultúrne dedičstvo nášho národa, Životnými cestami Jána
Pavla II., Verní odkazu sv. Cyrila a Metoda, Spolok svätého Vojtecha, Biblia v umení, Slovensko
neobjavená krajina, Vianočné zvyky a obyčaje, Narodil sa Kristus Pán a iné.
Vyvrcholením ročného cyklu podujatí pod názvom Starneme dôstojne bola čitateľská súťaž a
vyhodnotenie najlepšieho čitateľa v jednotlivých domovoch. V októbri v rámci mesiaca úcty k starším
pripravila knižnica podujatie s bohatým kultúrnym programom pod názvom Deň pre Váš úsmev
a vyhlásenie Superseniora roka spomedzi víťazných čitateľov domovov sociálnych služieb
a zariadení pre seniorov Park Čadca, Čadca - Horelica, Čadca - M.R. Štefánika a Čierne. Celkovo sa
pre ZpS a DSS v meste a okolí uskutočnilo 44 prednášok, besied a kultúrno-vzdelávacích podujatí
a 14 donáškových služieb knižničných dokumentov. Na podujatiach sa zúčastnilo 959
návštevníkov týchto zariadení.
Mobilní seniori a členovia klubov a združení vyžadujú typ podujatia, ktoré ich „vytiahne
z gauča“, teda musí byť zaujímavé i poučné. Pre mobilných seniorov, členov JDS, Občianskeho
združenia Živena a Klub dôchodcov pripravila knižnica ďalšiu zaujímavú ponuku podujatí. Boli to
prezentácie nových knižných titulov regionálnych autorov, informatická výchova, propagácia
knižných noviniek a čítanie zo svetových bestsellerov. Veľký ohlas mal aj cyklus kognitívnych
tréningov mozgu - tréningov pamäti seniorov pod názvom Myslí Vám to?, Tréningy pamäti
prebiehali v knižnici v pravidelných 90 minútových lekciách od septembra do decembra 2013.
Pre starších občanov týchto združení sa uskutočnilo 15 podujatí za účasti 281 návštevníkov.
Okrem podujatí pre dospelých a starších obyvateľov so zdravotným či iným znevýhodnením
knižnica venovala pozornosť i sociálne a zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži. Pre ne
zorganizovala v priebehu roka 16 podujatí a do ich zariadení zabezpečovala i donášku knižničných
dokumentov:
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- 9 podujatí (besedy, prednášky, tvorivé dielne, výtvarné súťaže, rozprávkové dopoludnia a
muzikoterapia) pre telesne a psychicky handicapované deti a mládež za účasti 138 návštevníkov
(DSS pre mládež a dospelých Čadca - Horelica, Spojená ŠZŠ Palárikova Čadca, Spojená špeciálna
internátna škola sv. Jozefa robotníka Turzovka, DSS a ŠZŠ Slniečko Oščadnica)
- 3 podujatia pre sociálne znevýhodnené deti bez domova umiestnené v Krízovom stredisku
v Čadci. Na podujatiach sa zúčastnilo 39 detí.
- 4 podujatia pre zdravotne znevýhodnené deti hospitalizované počas prázdnin na detskom oddelení
Kysuckej nemocnice v Čadci. Cyklus podujatí pod názvom Pekné slovo lieči absolvovalo 46
detských pacientov.
Návštevníci knižnice majú do budovy umožnený bezbariérový vstup a po ukončení rekonštrukcie
boli od 1. 7. 2013 podmienky pre zdravotne handicapovaných vylepšené bezbariérovým vstupom do
budovy a bezbariérovým sociálnym zariadením.
V roku 2013 uskutočnila Kysucká knižnica v Čadci pre znevýhodnené skupiny obyvateľov
spolu 89 podujatí za účasti 1463 návštevníkov.
Kvalitný priebeh a organizácia všetkých podujatí si vyžadovala dobrú spoluprácu s rôznymi
kultúrnymi, vzdelávacími a spoločenskými organizáciami, samosprávou, spolkami a grantovými
nadáciami.
Kysucká knižnica v Čadci počas roka rozvíjala i bohatú výstavnú činnosť. Výstavy boli
inštalované v priestoroch Kysuckej knižnice i mimo nej v spolupráci s inými kultúrnymi
organizáciami. V priestoroch knižnice to boli výstavky k rôznym výročiam spisovateľov
a významných osobností, e-výstavy na www.stránke knižnice, výstavky k besedám a prednáškam, ale
aj výstavy väčšieho rozsahu, z ktorých boli niektoré inštalované v spolupráci, prípadne v priestoroch
iných organizácií - Dom kultúry a KIC v Čadci, Centrum voľného času detí a mládeže v Čadci,
Obecný úrad a ZŠ Klokočov, Základne školy kysuckého regiónu.
Výstavná činnosť:
1. Milan Mravec – výtvarná tvorba
2. Najkrajšie ľúbostné príbehy. Výstava knižných dokumentov ľúbostnej poézie a prózy.
3. Ilustrujem svoju obľúbenú knihu – výtvarné práce žiakov, zdravotne znevýhodnených detí
4. Ján Haranta – život a dielo, e-výstava
5. Dominik Tatarka – 100. výročie narodenia
6. Kniha Kysúc 2012
7. Veľkonočné inšpirácie
8. Oľga Feldeková – život a literárna tvorba
9. Svetový deň zdravia
10. Môj rozprávkový svet – výtvarné práce detí MŠ
11. Svetový deň knihy a autorských práv
12. Ján Palárik a Palárikova Raková
13. Máj lásky čas v literárnej tvorbe
14. Svetový deň rodiny
15. Knihotaje – súčasná výtvarná tvorba Miliny Zimkovej
16. Spoznávame Z ywiec
17. Čary detí – fotografická tvorba Z uzany Kondekovej
18. Víťazné knihy Roka 2012 v ŽSK
19. Muzikomaľba Eleny Hrdkovej – TULLA MORE
20. Biblia na cestách
21. Cesty premeny – výtvarná tvorba Stanislavy Habšudovej
22. Jašíkove Kysuce – 45. ročník literárnej súťaže
Podrobnejší rozbor kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí a návštevníkov podujatí v roku
2013 udáva nasledujúca tabuľka a komentár:
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Porovnanie podujatí podľa ich obsahového zamerania:
Obsahové zameranie podujatí
Literatúra, čítanie
Informatická výchova
Preventívna zdravotná, protidrogová a právna výchova
Estetická výchova, umenie
Geografická a regionálna výchova, dejepis
Environmentálna výchova
Špeciálne tematické podujatia pre deti predškolského veku
Špeciálne tematické podujatia pre zdravotne a sociálne
znevýhodnené deti a mládež
Špeciálne podujatia pre starších a imobilných občanov

r. 2012
177
56
53
17
37
12
22

r. 2013
157
70
54
32
39
15
19

Rozdiel
- 20
+14
+1
+15
+2
+3
-3

25

16

-9

51

73

+ 22

Priority, ktoré sme si určili na rok 2013 sa odrazili i v porovnávacích tabuľkách podrobných
štatistických ukazovateľov. Je vidieť, že najvyšší nárast zaznamenali podujatia pre starších
a znevýhodnených občanov, podujatia informatickej výchovy, estetickej a umenovednej oblasti, ktorá
sa však zameriavala predovšetkým na regionálnu oblasť umenia. Oproti minulému roku sa znížil
počet literárnych podujatí, čo je však relatívny pojem, nakoľko sa literárne podujatia organizovali aj
pre seniorov a znevýhodnené skupiny používateľov, deti predškolského veku a handicapované deti
a mládež. Z načná časť literárnych podujatí bola zaradená k špeciálnym tematickým podujatiam, ktoré
si pri organizovaní podujatia vyžadujú individuálny a špecifický prístup vzhľadom na uvedenú
skupinu používateľov.

2.

Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť

Tab. 22 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť
Ukazovateľ

r. 2012

registrované bibliograf. a faktogr. informácie

r. 2013

Rozdiel

1702

-188

1890

počet vypracovaných bibliografií

1x Kalendárium

1x Kalendárium -1

4x Z borníky

2x Z borníky

1x Pers.

1x Pers.

Bibliografia

Bibliografia

1x Životopisný

2x Životopisný

leták

leták

SPOLU 7

SPOLU 6

počet rešerší

109

97

-12

počet monitorovaných periodík

112

109

-3

počet záznamov v databáze regionálnej bibliografie celkom

42382

44524

2142

z toho ročný prírastok

2268

2142

-126

fond regionálnych dokumentov - knihy

2661

2711

50

periodiká

16

13

-3

počet využívaných elektronických databáz

4

1

-3

4169

3738

-431

výpožičky regionálnej literatúry
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Prehľad činnosti Úseku regionálneho výskumu, dokumentov a informácií za rok 2013
Úsek buduje fond regionálnej literatúry je tvorený nielen z klasických dokumentov, t.j. kníh, periodík
a rôznych drobných tlačí, ale do regionálneho fondu pribúdajú aj rôzne dokumenty v elektronickej
forme.
Fond regionálnych dokumentov:
- knihy, zborníky: 2711 (ročný prírastok 50)
- regionálne periodiká: 13
- drobné tlače: 470
- výstrižky z novín a časopisov: 25120 (ročný prírastok 600)
- regionálne diapozitívy: 2040
- regionálne fotografie: 785
- e-knihy: 69
- mikrofiše: 35
- CD-DVD: 57
- videokazety: 5
- prezentácie: 29
Na Úseku regionálnej dokumentácie bolo v roku 2013 poskytnutých 1702 faktografických informácií.
Absenčných a prezenčných výpožičiek bolo spolu 3738.
Excerpcia seriálov:
Na Úseku regionálnej dokumentácie sa excerpujú denníky, týždenníky, mesačníky –
spolu
109 titulov periodickej tlače celoštátneho dosahu a 13 periodík regionálneho zamerania (napr. MY
Kysucké Noviny, Kysuce a obecné periodiká). Články z periodík sa priebežne spracovávajú do
regionálnej elektronickej databázy článkov – Clavius. Po spracovaní sú bibliografické záznamy
článkov prístupné v knižničnom on-line katalógu Carmen.
Počty záznamov
Celkový počet záznamov v regionálnej databáze, t. j. knihy a články je 44 524, prírastok za
rok 2013 je 2 142 záznamov. Počas roku 2013 prebiehalo aj retrospektívne spracovanie záznamov zo
systematického katalógu regionálnych dokumentov, spracovaných pred rokom 1993, ktoré zatiaľ nie
sú v elektronickej databáze.
.
Odôvodnenie poklesu spracovaných záznamov: prechod na nový informačný systém, oboznámenie
s novým systémom – nový spôsob spracovania záznamov, technické problémy zo strany dodávateľa
systému (špecifické označenie záznamov a dokumentov, ktoré máme zaužívané v Kysuckej knižnici),
nejasnosti v spôsobe spracovania (napr.: spracovanie prílohy, recenzií...), oprava prekonvertovaných
záznamov, doplňovanie autorít, korporácií. Z dôvodu prekonvertovania bibliografickej databázy do
nového integrovaného knižničného systému pre Windows - Clavius sa retro spracovanie
systematického katalógu dočasne pozastavilo, čo spôsobilo pokles počtu spracovaných záznamov
v elektronickej databáze za rok 2013. Pokles v počte spracovaných záznamov zapríčinilo aj
sťahovanie knižničného fondu do nových priestorov knižnice, nakoľko do procesu sťahovania bol
zapojený pracovník oddelenia. Počas sťahovania sa pracovník zapájal do prác pridelených pani
riaditeľkou PhDr. Blankou Králikovou, pretože bolo treba urýchlene knižný fond presťahovať
a sprístupniť verejnosti. Práce vykonávané počas sťahovania boli nasledovné: prenášanie konštrukcií
regálov, natieranie drevených častí regálov, prenášanie kníh zo suterénu do haly knižnice, ukladanie
kníh a pod. Počas sťahovania bola knižnica zatvorená pre verejnosť v termíne od 22.5. 2013 do 1.7.
2013. Tento fakt spôsobil aj menej výpožičiek a pokles poskytnutých faktografických informácií
regionálneho charakteru. V auguste 2013 prebiehala na Úseku regionálneho výskumu, dokumentov
a informácií revízia knižných dokumentov, ktoré sa nachádzajú na oddelení a zároveň revízia
viazaných regionálnych periodík a viazaných výstrižkov regionálneho charakteru, ktoré sú umiestnené
v sklade.

42

Uchovávanie periodík
Regionálne periodiká sa viažu od roku 1964, jedná sa o týždenník Kysuce. Ďalšie regionálne
noviny, ktoré sa archivujú sú Kysucké noviny - MY. Obecné noviny a školské časopisy sú kompletne
uchované od začiatku ich vychádzania, roky sú rôzne. Uskladňujú sa v pevných doskách. Xerokópie
historických novín z rokov 1926, 1927- 1933 ako boli Kysucké hlasy, Kysucká trúba sa uchovávajú
tiež v pevných doskách. Regionálne výstrižky sa archivujú nasledovne: xerokópie jednotlivých
výstrižkov sa umiestnia na list formátu A3, triedia sa do 12 tematických skupín, jednotlivé strany sa
očíslujú, každý článok sa označí číslom po spracovaní. Takto označené a roztriedené výstrižky sa
ukladajú chronologicky do pevných škatúľ, keď ich počet narastie, tak raz za dva až tri roky, sa
jednotlivé skupiny viažu ako periodiká. Počet výstrižkov takto viazaných je okolo 23 348. Od mája
2010 sa výstrižky z novín a časopisov digitalizujú, za roky 2010 - 2013 sú uchované na CD
v elektronickej forme.
Vybudované regionálne databázy:
Databázy BIBLIS/LIBRIS, OSUD (osobnosti a udalosti) sa používali od roku 1993 až do
augusta 2012. Od augusta 2012 sa záznamy začali spracovávať v novom integrovanom knižničnom
systéme pre Windows – Clavius.
Ďalšie elektronické databázy:
- Databáza fotografií regionálnych osobností, udalostí, podujatí Kysuckej knižnice, histórie
Čadce a Kysúc, pamiatok, prírody, ktorá sa priebežne dopĺňa.
- Databáza regionálnych diapozitívov
- Databáza výstrižkov z novín a časopisov v elektronickej forme za roky 2010, 2011, 2012
a 2013.
Klasické katalógy v lístkovej forme sa už nebudujú, priebežne prebieha retro spracovanie
záznamov zo systematického katalógu regionálnych dokumentov, spracovaných pred rokom 1993,
ktoré zatiaľ nie sú v elektronickej databáze.
Informačná činnosť:
Fond regionálnych dokumentov nie je vo voľnom výbere, pretože obsahuje z regionálneho
hľadiska vzácne dokumenty, diplomové práce, fotografie, CD, DVD, mikrofiše, e-knihy, diapozitívy,
ktoré sú k dispozícii iba na prezenčné štúdium. Úsek regionálnej dokumentácie zaznamenal v roku
2013 mierny pokles bibliografických a faktografických informácií (1702 - registrovaných
faktografických informácií, čo je o 188 menej ako v roku 2012) a zároveň aj pokles absenčných
a prezenčných výpožičiek (3738). Táto skutočnosť nastala z dôvodu obmedzenej činnosti, ktorá bola
spôsobená sťahovaním fondu knižnice do novo zrekonštruovaných priestorov a knižnica bola v tomto
čase pre verejnosť zatvorená.
Regionálna bibliografia je využívaná ako zdroj informácií hlavne absolventmi stredných
a vysokých škôl (zvýšený záujem: bakalárske, seminárne práce s regionálnou tematikou), ale aj
pracovníkmi kultúrnych zariadení, regionálnych médií a iných subjektov v meste. Prioritnou úlohou je
pre nás kvalitne poskytovať informácie z oblasti nášho regiónu. Snažíme sa vychádzať v ústrety
individuálnym požiadavkám našich používateľov. Poskytujeme on-line služby a elektronické
dodávanie informácií, napr. zasielame e-mailovou poštou naskenované články, rešeršné výstupy.
V roku 2013 bolo na Úseku regionálnych dokumentácií vypracovaných 97 rešerší. Medzi
najrozsiahlejšie patrila rešerš na tému obec Oščadnica – história obce (370 záznamov), ktorá bola
vypracovaná na podnet zostavenia monografie obce. Ďalej nasledovali rešerše na témy: Dejiny
Kysuckej knižnice v Čadci, História Jašíkových Kysúc a iné. Z oznam rešerší je k dispozíi na Úseku
regionálnej dokumentácie a výskumu regionálnej literatúry.
Na Úseku regionálnej dokumentácie postupne prebieha digitalizácia vybraných knižných
titulov s regionálnou tematikou. Digitalizované dokumenty sú uchovávané v elektronickej podobe
v archíve Úseku regionálnej dokumentácie, poskytujú sa používateľom na vyžiadanie prezenčne.
V roku 2013 bolo zdigitalizovaných 8 titulov.
Adresný monitoring tlače je zameraný podľa požiadaviek, väčšinou ide o súčasné regionálne dianie,
alebo o činnosť konkrétnej inštitúcie. Medzi odberateľov takejto služby patrí napr. Kysucké múzeum
v Čadci, Informačná kancelária mesta, obecní kronikári, poslanci MZ , Redakcia Kysuce. Adresný
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monitoring poskytujeme bezplatne v rámci spolupráce medzi inštitúciami, nakoľko nám poskytujú
sponzoring.

3.

Metodická a poradenská činnosť knižnice

3.1. Metodické návštevy spolu - 36
- konzultácie - 297
- odborné porady a semináre, z toho pre mestské a obecné knižnice, resp. pre knižnice iných
sietí – 2
V roku 2013 sme pripravili tieto odborné podujatia:
14.1 2013 - odborná porada knihovníkov verejných knižníc k elektronickému vypĺňaniu štatistických
výkazov KULT 10-01 za rok 2012
19.3.2012 – slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc, vyhodnotenie činnosti verejných
knižníc regiónu za rok 2012

3.2. Vnútroknižničná metodika – zameranie
Vnútroknižničná metodická činnosť sa zameriavala na riešenie vnútorných aktuálnych
odborných problémov, na sťahovanie knižnice do pôvodných priestorov po skončení rozsiahlej
rekonštrukcie budovy v rámci projektu „Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti Kysuckej
knižnice v Čadci“ (stavanie KF, rozloženie KIS, estetizácia knižnice, informovanie používateľov
o presťahovaní a pod.), na spracovávanie štatistík, na tvorbu plánov činnosti, koncepcií a vnútorných
smerníc, analýz knižnično-informačných služieb, využívania Kultúrnych poukazov, vyhodnocovanie
činnosti knižnice, realizácia podujatí väčšieho rozsahu, vypracovanie dotazníkov, formulárov a
podkladov pre zriaďovateľa, SNK Martin a ďalšie inštitúcie, dotazník k benchmarkingu,
sprístupňovanie informácií o knižnici študentom vysokých škôl ako podklady na ich seminárne práce,
pozornosť bola venovaná kontrole dodržiavania zásad a opatrení v oblasti BOZ P a požiarnej ochrany.

4.

Knižnica a spolková činnosť

Kysucká knižnica v Čadci je členom Slovenskej asociácie knižníc, Spolku slovenských
knihovníkov, je členom Slovenskej národnej skupiny Medzinárodného združenia hudobných
knižníc, archívov a dokumentačných stredísk. KK je partnerskou knižnicou Kancelárie Národnej
rady SR.
Od roku 2010 Kysucká knižnica v Čadci sa stala členom Z druženia životnými cestami Jána
Palárika.
5.

Závery

Ak by sme mali pristúpiť k hodnoteniu minulého roka komplexne, musíme konštatovať, že pre
Kysuckú knižnicu v Čadci bol rok 2013 veľmi náročný. Odborná činnosť i ostatné činnosti spojené
s poskytovaním kvalitných a efektívnych knižnično-informačných služieb širokej čitateľskej verejnosti
však bola do istej miery negatívne poznačená jednak miestom dočasného fungovania v suteréne
knižnice, ako aj samotným sťahovaním knižnice z náhradných suterénnych priestorov do
zrekonštruovaných priestorov nadzemného podlažia a sťahovanie ostatných skladových priestorov,
ktoré knižnica využívala počas rekonštrukcie, čo sa samozrejme odrazilo v nízkych hodnotách
štatistických ukazovateľov.
Hoci rok 2013 bol pre Kysuckú knižnicu v Čadci náročný, pracovníci KK sa snažili operatívne
reagovať na zmeny, ktoré rekonštrukcia budovy priniesla, tak aby chod knižnice fungoval
k spokojnosti širokej čitateľskej verejnosti.
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Príloha č.1

Kysucká knižnica v Čadci

finančný vklad
obce,mesta, subjektu
(EUR)

finančný vklad KO (EUR)

spoluorganizátor (x)

Miesto

participácia obce,mesta
hlavný organizátor (x)

Termín

spoluorganizátor (x)

Názov podujatia

hlavný organizátor (x)

participácia KO

názov mesta, obce, subjektu
participujúceho(ej) na danom
kult. podujatí

Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s mestami, obcami a 3. sektorom

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Čierne

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Dolný Vadičov

100

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Dunajov

332

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Mesto Krásno n.Kysucou

2101

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Mesto Kysucké N.Mesto

3600

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Kysucký Lieskovec

500

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Lodno

100

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Makov

900

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Nová Bystrica

669

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Ochodnica

750

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Oščadnica

102

Poznámka

1601

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Radôstka

100

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Raková

400

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Rudina

730

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Rudinská

300

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Stará Bystrica

300

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Svrčinovec

500

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Mesto Turzovka

3008

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Vysoká n.Kysucou

800

CN KD verejnej knižnice

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Zákopčie

350

Sprac.KD zakúpených obcou

v priebehu

Čadca

KK v Čadci

Obec Oščadnica

700 zakúp.z GS MK SR

Príloha č.2

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ž S K
Kysucká knižnica v Čadci

Medzinárodné podujatia:
Krajina
Zahraničný
zahr. partnera partner

Forma spolupráce
+ názov podujatia

Miesto konania

Termín

Organizátor Poznámky

Príloha č. 3

Návštevnosť, výkony a náklady na pracoviská kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Názov organizácie:
Kysucká knižnica v Čadci 2013
Počet
registr.po
už.

Centrálny objekt
Pobočky
Podzávoz
Prívary

Spolu

Počet
návštev.

Výpožičky
spolu

€ na knihy

238 630 14 440,32

€ na tlač

€ na nájom € na energie

2 436 3 498,59 22 448,60

Úv.knih.

17

Celk. náklady
Náklady na 1
na pracovisko
použív.
Mzdy, odvody,
Náklady na
v€
OON v €
1 výpožičku

188 173 304 386,32

58,39

1,27

Príjmy z
knižnič.
činnosti v €

17 544,50

Podpora
mesta v €

600

Podpora z
iných zdrojov
v€

5 213

82 706

13 867

203

1 698

3 907

0

0

0

0

0,16

0

0

0

0

0

0

0

75

447

724

14,68

0

0

0

0,05

0

14,68

0,2

0,02

0

0

0

5 491

84 851

243 261

14 455

2 436 3 498,59 22 448,60

17,21

188 173

304 401

58,59

1,29

17 544,50

600

13 867

Projekty kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK podané v roku 2013
Názov projektu

Cieľ projektu,
stručný opis

Finančný
zdroj,
program,
podprogram

Požadovaná
dotácia

Skutočné náklady
projektu
Získaná
Zdroje zo Vlastné
dotácia
ŽSK
zdroje

10000,00

5000,00

500,00

0,00

Termín
realizácie

DOPLŇOVANIE KF

Nákup knižničného fondu pre knižnicu

MK - 2.5

X.- XII. 2013

MLADÍ PROZAICI

Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov a
prezentácia súč. slov. tvorby Jašíkove Kysuce

MK - 4.5.6

3702,00

2000,00

170,00

109,44

XII. 2013

KYSUCKÝ FESTIVAL
DUCHOVNEJ TVORBY

Kysucký festival duchovnej tvorby. Celoslov.literárna
súťaž duchovnej tvorby

MK - 4.4.1

9584,00

6000,00

479,00

0,00

X. 2013

KULTÚRNE POUKAZY

Knižnično-informačné služby - hradenie poplatkov

MK - 8.2

129,00

129,00

0,00

0,00

VII. - XI. 2013

Poznámka

Príloha č. 6

Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie
Popis nehnuteľnosti
budova knižnice súp.č. 1258
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

garáž súp. č. 5790 na Hviezdoslav.ul.

katastrálne územie
Čadca
Čadca
Čadca

Čadca

číslo LV

parcela č.

poznámka

6467 1738/2
6467 1738/1
6467 1738/3

1761 462/4

prevod do správy
13.12.2013/Zariadenie
pre seniorov a domov
sociálnych služieb
PARK/.

Príloha č. 7

Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť kultúrnej organizácie
Objekt

Plocha v m2

Ročný nájom

Energie
/elektrina,
plyn, voda, vodné-stočné,

Opravy a údržba

teplo/

budova knižnice
hala s rozpráv.miestnosťou
3 študovne a čitáreň periodik
Pam.izba P.H.Jurinu a kys.lit.
režijná miestnosť
fonotéka
priestor pre zamestnancov
úsek reg.literatúry a BIS
prednášková miestnosť
vstup-vestibul
kan.priestory-riaditeľňa
sekretariát
ekonóm
metodik
akv.a ratalogizácia
technik
služby
depozitáre a sklady v suteréne

0,00
924,5
238,9
43,00
16,9
39,1
16,00
16,90
97,50
167,30
23,15
15,20
15,20
23,12
31,00
17,70
17,70

22 449

2 604

Ostatné náklady
/ochrana objektu,
poistenie, daň/
4 030

Náklady spolu
29 083

Príloha č. 8

Prevádzkované priestory kultúrnej organizácie prenajaté od iných subjektov
Objekt
škol.miest a 2 miestnosti
budova odbor.výcviku
BESKYD
ZŠ A.Hlinku Čadca

Prenajímateľ
Správa ciest Žilina
SOŠOaS Čadca
Mesto Čadca

Plocha v m2
118m2
110m2

Ročný nájom

Celkové náklady
spolu

2,00

2 761,59
737,00
zadarmo

Príloha č. 9

Spravované priestory prenajaté kultúrnou organizáciou iným subjektom
Objekt

Nájomca

Kysucká knižnica v Čadci v súčasnom období neprenajíma priestory knižnice.

Plocha v m2

Ročný príjem z nájmu

Príloha č. 10

Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Názov organizácie:
Sledované obdobie (prípadne stav k dátumu):
P.č.

Druh motorového vozidla
(podľa tech.preukazu),
stroja

1 osobné vozidlo
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Továrenská
značka

Citroen C3

Kysucká knižnica v Čadci
stav k 31.12.2013

Typ vozidla

ŠPZ

Ćíslo
technického
preukazu

AB
HATCHBACK
5DV

CA-966BK

SF 159460

Číslo karosérie

Tu uveďte len vozidla, ktoré sú v
súčastnosti havárijne poistené
Farba

VF7FC8HZC2915 červená
6004
metalíza

Rok
výroby

Obsah
(cm3)

Vykon
(kW)

2008

1398

50

Celková
Počet
hmotnosť (kg) miest na
sedenie

1539

5

Palivo

NM

Účel
použitia *

Územná platnosť

Cena (Sk) **

Počet
najaz.
km

Európa

15733,92

49997

Poznámka

Príloha č. 11

Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
P.č.

Inv.číslo

1. 2/83
2. 35/95
3. 61/02
4.
3/92-64/06
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Názov

Stavby - budova knižnice
bezbarierový chodník
garáž
garáž
Súbor hnuteľného prevádzkového majetku
Súbor DHM v operat.evidencii - knižný fond
Súbor cudzieho DHM / PC na verejný internet/
Súbor zásob na sklade
Obstaranie hmotných investícií
Odpratávacie, demolačné a remontážne náklady
Živelné poistenie - spolu

Datum zaradenia do
užívania

16.4.1983

Poistná suma

Ročné poistné

6 746 439,19

944,50

42 240,00
145 000,00
13 277,57
0,00
0,00
15 000,00

5,91
20,30
1,86
0,00
0,00
2,10

6 961 956,76

974,67

Súbor samost.hnuteľ.vecí a súbor vecí /na 1.riziko/
Drobný DHM - operatívna evidencia /na 1.riziko/
Súbor zásob /na 1.riziko/
Cudzí DHM /na 1.riziko/
Stavebné súčasti budov poistného /na 1.riziko/
Úmyselné poškodenie, vandalizmus /na 1.riziko/
Poistenie pre prípad odcudzenia - spolu

10 000,00
5 000,00
13 277,57
500,00
5 000,00
5 000,00

10,00
10,00
13,28
0,50
5,00
50,00

38 777,57

88,78

Výber elektroniky/NC/

21 549,12

64,65

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 600,00
0,00

32,00
0,00

1 600,00

32,00
105,00
35,72
188,8

Stroje, prístroje a zariadenia /na novú cenu/
Technologické zariadenia, súčasť stavieb - účty 021,042 /na 1.riziko/
Poistenie strojov -spolu
Súbor pevne vsadeného al.osadeného skla vypĺňajúceho vonkajšie
otvory budov /na 1.riziko/
Súbor skiel, pultov, vitrín vo vnútri budov /na 1.riziko/
Poistenie skla - spolu

28.

zodpovednosť /umyselné poškodenie,vandalizmus/

29.

CITROEN C3 - povinné zmluv.poistenie zodpovednosti zaškodu

30.

CITROEN C3 - havárijné poistenie motor.vozidla

15 733,91
7 039 617,36

Súčet*

Poistné za rok 2013 celkom - skutočne zaplatené

1 489,62
1 489,60

Príloha č. 12

Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 2013
Objekt (názov, obec al. mesto)
Kysucká knižnica, ul.l7.novembra 1258, Čadca - budova
Garáž, Hviezdoslavova ul. č.1825, Čadca
Pozemky - okolo budovy knižnice

SPOLU

Vyrubená daň
(ročná)

Zníženie dane v %

Oslobodenie od
dane (ÁNO/NIE)

2455,49
13,48
71,77

nie
nie
nie

2540,74

nie

Pozn.

Príloha č. 13/3

Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - iné technické zariadenia
elektronické technické zariadenia - typové označenie (názov)
Kopírky
Canon
Sharp
Canon
Fotoaparáty
Nikon
Kamery
Panasonic
Nahrávacia a ozvučovacia technika
Zosilňovač, Mix
Mikrofón, Repro, Stojany
Laminovacie stroje
MAXIPLAST 260
ATTALAM 270
Iné

počet

rok(y) nadobudnutia

1
1
1

2009
2004
2011

1

2010

1

2007

1
2

2005
2005

1
1

1995
1996

poznámky

Príloha č. 14
Kysucká knižnica v Čadci

Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Obdobie

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Počet zamestnancov
skutočný

Počet zamestnancov
podľa OŠ

Fyzický

Fyzický

Prepočítaný
20
22
23
25
25
25
25
25
24
24
24
24
23
23

19,75
21,77
22,50
24,50
24,50
24,20
24,20
24,30
24,00
24,50
23,40
23,50
23,30
23,30

20
21
23
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
23

Štruktúra zamestnancov

Mzdové náklady

Prepočítaný Odborní zam. Ostatní zam.
19,25
20,25
22,50
24,50
24,50
24,50
24,50
24,50
24,50
24,50
24,50
24,50
23,00
23,00

16,75
18,75
21,00
20,00
20,00
19,70
19,00
19,00
17,00
19,00
21,00
21,00
21,00
21,00

Poznámka: mzdové náklady a priemerná mzda od roku 2009 v eurách

2,00
1,50
1,50
4,50
4,50
4,50
5,20
5,30
7,00
5,50
2,40
2,50
2,30
2,00

Priemerná mzda
Všetci zam.

138 256
149 456
154 522
168 429
168 652
4 767 996
4 268 996
3 948 108
3 628 986
3 386 988
3 085 982
2 878 133
2 538 822
2 455 707

550,58
572,10
527,30
573,00
571,00
16 321
14 804
13 491
12 601
11 472
10 856
10 125
9 043
8 897

Odborní zam.
534,74
588,58
584,70
587,00
567,00
16 395
15 045
13 814
12 913
11 939
neuvádzané
neuvádzané
neuvádzané
neuvádzané

Príloha č. 15

Kysucká knižnica v Čadci
NÁKLADY, VÝNOSY A SEBESTAČNOSŤ ORGANIZÁCIE
Výnosy (tis. Sk)od r. 2007
Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Náklady celkom
(tis. Sk)

Vlastné príjmy

Dotácia z
verejných
zdrojov

10 999
10 358

1 162
1 035

8 259
9 122

361 882
416 148
348 809
369 437
304 401

35 741
28 021
24 499
23 090
17 725

332 547
382 009
309 933
309 909
251 809

Celkom

Sebestačnosť (%)

9 421 10,56459678
10 157 9,992276501
368 288 9,876423800
410 030
6,733421700
334 432
7,023614600
332 999
6,933954700
269 534
5,822911225

Dotácia z
verejných
zdrojov na 1
návštevníka

56,48
67,46
2,40
2,43
2,52
3,01
2,97

Príloha č. 16

Zmluvy kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Druh zmluvy
Dodávateľ

Predmet zmluvy
dodávateľská

Knižný veľkoobchod PEMIC,s.r.o.,Bratislava
Človek v ohrození, Bratislava
Obecný úrad Radôstka
Mestský úrad Krásno nad Kysucou
Obecný úrad Podvysoká
Obecný úrad Rudina
Obecný úrad Rudinská
Obecný úrad Svrčinovec
Obecný úrad Oščadnica
Obecný úrad Čierne pri Čadci
Obecný úrad Ochodnica
Obecný úrad Raková
Obecný úrad Dolný Vadičov
Obecný úrad Lodno
Obecný úrad Makov
Mestský úrad Kysucké Nové Mesto
Obecný úrad Dunajov
Obecný úrad Klubina
Mestský úrad Turzovka
Obecný úrad Zákopčie
Ikar, a.s. Bratislava
Obecný úrad Vysoká nad Kysucou
Obecný úrad Kysucký Lieskovec
MO Matice slovenskej
Marta Kučerová,Stará Bystrica
Mediatel, spol. s r.o.,Bratislava
Žilinský samosprávny kraj,Žilina
Žilinský samosprávny kraj,Žilina

nákup knižničného fondu
zmluva o spolupráci
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
nákup knižničného fondu
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
dohoda o kolektívnom členstve
vzdelávanie
uverejnenie inzercie
poskytnutie dotácie
poskytnutie dotácie

odberateľská

iná

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

áno

dohoda
dohoda
zmluva
zmluva
zmluva

Žilinský samosprávny kraj,Žilina
Žilinský samosprávny kraj,Žilina
Žilinský samosprávny kraj,Žilina
Mesto Čadca
Správa ciest ŽSK, Žilina
Obecný úrad Stará Bystrica
Regionálny úrad ver.zdravotníctva v Čadci
SOŠaS v Čadci
Žilinský samosprávny kraj,Žilina
Kysucké múzeum v Čadci
Úrad práce soc.vecí a rodiny v Čadci
Ján Olešňan Čadca
LIVONEC, s.r.o. OZ Žilina
Žilinský samosprávny kraj,Žilina
Žilinský samosprávny kraj,Žilina

poskytnutie dotácie
poskytnutie dotácie
vybud. cent.vstupu a sadové úpravy KK Čadci áno
poskytnutie dotácie
skončenie nájmu
centrálne doplňovanie obecnej knižnice KF
odber vzoriek vody
áno
zapožičanie priestorov budovy
poskytnutie dotácie
zapožičanie pamätnej izby P.H.Jurinu
zabezpečenie absolventskej praxe
ukončenie zmluvy BOZP
zabezpečenie služieb BOZP v KK v Čadci
zverenie nehnuteľného majetku do správy
prevod správy majetku - garáž

zmluva
zmluva
zmluva o dielo
zmluva
dohoda
áno
zmluva o dielo
zmluva o výpožičke
zmluva
zmuva o výpožičke
dohoda
dohoda o ukončení
zmluva o posky.služieb
zmluva
zmluva

ROZPOČET
Príloha k položke 641
Ukazovateľ
VÝNOSY Z HL. ČIN. PRÍSPEVKOVEJ ORG. CELKOM (6 = r. 134)
z toho:
Tržby za vl. výkony a tovar (601+602+604 = r. 065)
Zmena stavu vnútroorg. zásob (610+620+630 = r. 069,074,079)
Ostatné výnosy z prevádz. činnosti (640 = r. 083)
Zúčtovanie rezerv a opr. pol. z prev. a fin. činnosti a z čas. rozlíš.
(650 = r. 090)
Finančné a mimoriadne výnosy (660+670 = r. 100+109)
Výnosy z transferov a z rozp.príjmov celkom (690 = r. 124)
z toho:
(691 = r. 125)
(692 = r. 126)
(693 = r. 127)
(694 = r. 128)
(695 = r. 129)
(696 = r. 130)
(697 = r. 131)
(698 = r. 132)
NÁKLADY NA HLAVNÚ ČINNOSŤ PRÍSP. ORG.(5 = r. 06+136+137)
z toho:
Spotrebované nákupy (50 = r. 001)
z toho:
Spotreba materiálu (501 = r. 002)
Spotreba energie (502 = r. 003)
predaný tovar (504 = r. 005)
Služby (51 = r. 006)
z toho:
opravy a údržiavanie (511 = r. 007)
cestovné (512 = r. 008)
náklady na reprezentáciu (513 = r. 009)
ostatné služby (518 = r. 010)
z toho:
výkony spojov
nájomné
Osobné náklady (52 = r. 011)
z toho:
Mzdové náklady (521 = r. 012)
z toho:
mzdové náklady
mimopracovného pomeru
sociálne poistenie (524+525 = r. 013+014)
sociálne náklady (527+528 = r. 015+016)
z toho
príspevok na stravovanie
Dane a poplatky (53 = r. 017)
Ostatné náklady (54 = r. 021)
Odpisy (55 = r. 029)
z toho:
odpisy (551 = r. 030)
Finančné náklady (56 = r. 040)
Ostatné mimoriadne náklady (57 = r. 049)
Dane z príjmov (59 = r. 136+137)
z toho
splatná daň z príjmov (591 = r. 136)
dodatočne platená daň z príjmov (595 = r. 137)
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ = r. 138 (v tab. r.1- r. 16)
Pozn.: r. = čísla riadkov vo výkaze ziskov a strát
Vypracoval: Paulína Špániková, č.tel. 041/4334115
Miesto, dátum: v Čadci dňa 03.03. 2014

Rok 2013
riadok
SCHV. ROZP.
Spolu
z VÚC
1. 293 302 267037
2.
3.
4.
5.
6.
7.

24 300
1 500

Rok 2013
UPRAV. ROZP.
Spolu z VÚC
314 883 270 388

v eurách
Rok 2013
ČERP. ROZP.
Spolu
z VÚC
315057,54 274482,26

0 24 315

0 17724,45

0,00

0

0

0,00

1500

1087,12

8249,46
45
0
30
31,15
0,00
267 457 267 037 289 038 270 388 287965,36 274482,26

8. 251 809 251 809
9.
15 312 15 228
10.
11.
336
0
12.
13.
14.
15.
16. 293 302 267 037

255 193 255 193 255193,00 255193,00
19 616 15 195 19289,26 19289,26
13 029
13029,11
0,00
336
336,00
0,00

600

117,99

0,00

314883 270 388 304400,82 249991,94

17.

35 000

20 000 62 852

46453 48835,99

33398,15

18.
19.
20.
21.

10 000
25 000
0
15 402

5 000 24 201 13536 26387,38
15 000 38 651 32917 22448,61
0
0
0
15 165 40 820 30 471 19921,34

12940,00
20458,15

22.
23.
24.
25.

0
150
0
15 252

11558,88

0 1 057
403 1149,22
802,06
100 2 171
144
920,04
144,15
0
0
0
0,00
15 065 37 592 29 924 17852,08 10612,67
0
0
0,00
3 400
3 300 4 868 3 707 3570,81
2938,81
0
0
481
0,00
0,00
26. 222 985 213 841 186146 173 516 204359,48 186909,77
27. 157 837 157 237 126041 116 730 138256,08 126926,82
157 237 157 237 115 472 115 472 126926,82 126926,82
600
0 10 569 1 258 11329,26
0,00
28. 54 954 54 954 42 598 42 598 49916,58 49493,97
29. 10 194
1 650 17 507 14 188 16186,82 10488,98

30.
31.
32.

8 100
2 700
303
15 312

0 9 430 7 217 7639,50
2 500 2 783 2 541 2928,00
303
233
233
226,00
15 228 19 709 15 195 26339,75

7416,09
2764,70
140,00
15194,98

33.
34.
35.

15 312
1 600
0
0

15 228 19 709 15 195 19709,26
0 2 340
1979 1790,26
0
0
0
0
0,00

15194,98
25,46

36.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0,00
0
0,00
0 10656,72

Schválil: PhDr. Blanka Králiková
riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci

0,00
0,00
0,00
24490,32

