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I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. Úlohy a miesto Kysuckej knižnice v Čadci v národnom
systéme kultúrnych organizácií
1.1 Poslanie Kysuckej knižnice v Čadci a funkcie, vyplývajúce z plnenia mestských,
regionálnych, krajských, príp. medzinárodných funkcií organizácie, porovnanie
kvantitatívnych a kvalitatívnych výstupov činnosti
KK pôsobí ako regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, je v zriaďovacej pôsobnosti
ŽSK, ktorý ju prostredníctvom Odboru kultúry Úradu ŽSK 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 poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby a zároveň pôsobí ako koordinačné,
vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre verejné mestské, obecné a školské knižnice a knižnice
iných typov v regióne. Jej odbornú činnosť usmerňuje SNK v Martine prostredníctvom odboru Knižničný
inštitút a Krajská knižnica v Žiline.

1.2. Plnenie prioritných úloh v roku 2018 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a priorít
určených v pláne činnosti na rok 2018, plnenie vedecko-výskumných úloh a pod.)
Rok 2019 sa opäť zaradil medzi úspešné roky činnosti a odborného pôsobenia knižnice s vynikajúcimi
výsledkami vo všetkých oblastiach činnosti KK. Knižnica sa zaradila do celoslovenskej súťaže „Knižnica
roka“ v gescii Ministerstva kultúry SR a získala Čestné uznanie za edičnú činnosť. Ocenenie má veľký
význam – znamená ohodnotenie vysoko kvalitných profesionálnych odborných činností knihovníkov
knižnice a zároveň ocenenie plnenia odborných funkcií a poslania knižnice. Čestné uznanie boli KK
odovzdané dňa 28. júna 2019 na MK SR v Bratislave.
Zriaďovateľ ŽSK ocenil 8 dlhoročných odborných zamestnancov KK, ktorí pracovali v knižnici viac
ako 35 rokov a županka Ing. Erika Jurinová im osobne odovzdala Ocenenie za dlhoročný prínos k rozvoju
kultúrnej inštitúcie Žilinského samosprávneho kraja.
Knižnica dňa 19. februára 2019 uzatvorila Dohodu o vzájomnej spolupráci s Krajskou knižnicou
v Žiline a Univerzitnou knižnicou Žilinskej univerzity v Žiline. Predmetom dohody je spolupráca pri
odborných knihovníckych činnostiach knižníc a pri poskytovaní knižnično – informačných služieb
registrovaným používateľom spolupracujúcich knižníc.
Zriaďovateľ ŽSK daroval knižnici do letnej čitárne drevený vláčik, ktorý potešil deti i mládež
a spríjemní chvíle s knihou a periodikami na letnej terase knižnice.
KK v rámci spestrenia ponuky aktivít pre záujemcov o knihy a čítanie sprístupnila verejnosti v
priestoroch hlavnej železničnej stanice Čadca „Staničnú knižnicu“. Staničná knižnica je malá verejná
bezplatná požičovňa kníh, z ktorej si každý môže knižku vybrať, prečítať, vrátiť, prípadne si ju môže aj
ponechať alebo vymeniť za inú. Kniha môže byť veľmi dobrým spoločníkom na dlhšiu cestu vlakom,
spríjemní cestovanie, poučí, pobaví a hlavne poteší, ak si cestujúci vyberie literárny žáner, ktorý je mu
blízky. Kysucká staničná knižnica ponúka knihy rôzneho druhu pre deti, mládež a dospelých. Staničnú
knižnicu sa podarilo zriadiť vďaka ústretovosti a spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky s cieľom,
aby verejnosť nestratila kontakt s knihou, ktorá ponúka nezameniteľné čaro a zážitok z čítania.
V záujme ochrany majetku vo vlastníctve ŽSK v správe KK bol zakúpený kamerový systém
a nainštalovaný na monitorovanie priestorov pre účely bezpečnosti a odhaľovania kriminality. Prioritou bude
prostredníctvom 8 kamier neustále monitorovanie priestorov výpožičnej haly, študovní, vstupných
priestorov, parkoviska i administratívnych priestorov knižnice a zamedzovanie poškodzovania knižničného
fondu.
K skvalitneniu tepelného optima pre návštevníkov a používateľov KK prispelo osadenie pákových
mechanizmov na 3 okná – ventilačky vo výpožičnej hale, ktoré umožňujú vetrať a nechať prúdiť vo
výpožičnej hale čerstvý vzduch, ktorý je nevyhnutný k optimalizácii výpožičných priestorov. Dve
nevetrateľné okná boli zamenené za delené okná s možnosťou vetrania a tiež prispievajú k skvalitneniu
podmienok realizovaných činností nielen pre registrovaných používateľov a návštevníkov knižnice, ale
skvalitnili sa pracovné podmienky i pre zamestnancov knižnice.

V roku 2019 sa zhodnotil majetok v správe knižnice. V garzónke knižnice, v ktorej bolo iba
umývadlo a WC, sa zrekonštruovalo hygienické zariadenie (osadila sa sprcha s prívodom i odpadom vody)
a vznikla možnosť poskytnúť bezplatné ubytovanie pre spisovateľov, výtvarných umelcov, hudobníkov,
divadelníkov a spolupracovníkov knižnice, ale i ďalších kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK.
V priebehu roka 2019 bol realizovaný upgrade elektronického dochádzkového systému zamestnancov
knižnice, ktorý bol inštalovaný v roku 2014 a nespĺňal požadované kritériá. Aktualizácia dochádzkového
systému poskytuje transparentnejšie služby - umožňuje všetkým zamestnancom priebežne kontrolovať si
svoju dochádzku, systém zaznamenáva všetky prerušenia práce a pod.
Kultúrno-výchovná a vzdelávacia činnosť KK sa úspešne priebežne počas celého roka 2019 realizovala
podľa ročného plánu činnosti. Všetky plánované úlohy sa splnili a vydarili sa i najvýznamnejšie podujatia
a projekty, ktoré boli stanovené v ročnom pláne ako priority a činnosť v tejto oblasti sa rozvinula aj nad
rámec plánovaných kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov. Kultúrna a vzdelávacia činnosť KK bola
rôznorodá a pestrá. Zameriavala sa na kultúrne, vzdelávacie a informačné potreby záujmy a voľno-časové
aktivity obyvateľov nášho regiónu so špecifikáciou pre jednotlivé vekové kategórie. Rok Milana Rastislava
Štefánika sme si pripomenuli autorskou besedou so spisovateľom Jozefom Banášom a prezentáciou jeho
knihy „Prebijem sa! Štefánik – muž železnej vôle“ a prednáškou „M. R. Štefánik – významná osobnosť
našich dejín“ organizovanou v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci. Úspešne boli realizované projekty
finančne podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia, Ministerstvom kultúry SR,
spolufinancované ŽSK, ale i projekty spolufinancované Mestom Čadca a OZ Literárny kompas. Medzi
najvýznamnejšie podujatia patrili dve celoslovenské literárne súťaže - 15. ročník celoslovenskej literárnej
súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň; Jašíkove Kysuce 2019 - 51. ročník celoslovenskej literárnej súťaže
mladých prozaikov; Knihuľko – letný tábor malých knihovníkov; projekt zameraný na handicapované deti
a mládež – Rozprávky večných detí v tvorivých dielňach; projekt na podporu čitateľských aktivít a kreativity
deti a mládeže - S knihou za poznaním, projekt - Optimálna knižnica 3 – zameraný na prácu s deťmi
predškolského a mladšieho školského veku. V priebehu „Týždňa slovenských knižníc“ pripravila knižnica
bohatú ponuku podujatí pre verejnosť a počas celého roka s aktivity zameriavali na podporu čítania – Celé
Slovensko číta deťom, Celé Slovensko číta deťom - Adventné čítanie, Čítajme si 2019 - čitateľský maratón,
Deň ľudovej rozprávky, Noc s Andersenom a iné. KK nadviazala spoluprácu s Agentúrou životného
prostredia a realizovala spoločné aktivity. KK v Čadci v roku 2019 organizačne pripravila a zrealizovala 672
podujatí, z toho 40 výstav. V roku 2019 sa knižnica zameriavala na kvalitu, nie na kvantitu organizovaných
podujatí a taktiež na individuálnu prácu s čitateľom.

1.3 Sieť verejných kultúrnych organizácií Vášho typu – knižnice zriaďovateľskej pôsobnosti
iných subjektov
V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2019 okrem 1 regionálnej Kysuckej knižnice v Čadci,
ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pôsobili aj ďalšie verejné knižnice, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti miest a obcí, príp. nimi zriadených organizácií:
- 3 mestské knižnice – v okrese Čadca 2 (MsK v Krásne nad Kysucou v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta a MsK v Turzovke v zriaďovateľskej pôsobnosti Kultúrneho a spoločenského strediska
Turzovka), v okrese Kysucké Nové Mesto 1 (MsK v Kysuckom Novom Meste v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta);
- 28 obecných knižníc – v okrese Čadca 18 (Čierne, Dunajov, Klokočov, Klubina, Korňa, Makov,
Nová Bystrica, Olešná, Oščadnica, Podvysoká, Radôstka, Raková, Skalité, Stará Bystrica, Staškov,
Vysoká nad Kysucou, Zákopčie - všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a Svrčinovec – v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obecného podniku Svrčinovec); v okrese Kysucké Nové Mesto 10
(Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Lodno, Nesluša, Ochodnica, Povina, Rudina,
Rudinská, Snežnica – všetky v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí).

Potenciálne používateľské zázemie:
Počet obyvateľov kysuckého regiónu spolu: 122 936
z toho
- počet obyvateľov okresu Čadca: 90 068
v tom mesto Čadca: 24 036
- počet obyvateľov Kysucké Nové Mesto: 32 868
v tom mesto Kysucké Nové Mesto: 14 989

Počet školopovinných detí spolu: 10 403 (údaje podľa školských úradov a škôl k 15.9.2019;
zahŕňajú všetky obce a mestá kysuckého regiónu s fungujúcimi školami vrátane údajov zo súkromných
škôl), z toho:
- počet školopovinných detí v okrese Čadca: 7 464
v tom mesto Čadca: 1 914
- počet školopovinných detí v okrese Kysucké Nové Mesto: 3171
v tom mesto Kysucké Nové Mesto: 1 410
Školstvo na území regiónu Kysúc a v meste Čadca:
Na území regiónu Kysúc je veľa škôl rôznych druhov a typov, s ktorými Kysucká knižnica v Čadci
každoročne nadväzuje kontakt a ponúka im svoje knižnično-informačné služby a kultúrno-vzdelávacie
podujatia prispôsobené veku návštevníkov školy a zameraniu školy.
Kysucká knižnica v Čadci najaktívnejšie spolupracuje so školami na území Mesta Čadca. Upriamuje svoju
pozornosť už na deti v materských školách. Materské školy sú súčasťou základných škôl alebo fungujú ako
samostatné školské organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.
Na území mesta Čadca je 9 zariadení predškolského veku:
7 materských škôl patriacich pod Mesto (5 samostatných škôl: MŠ Fraňa Kráľa, MŠ Kyčerka I SNP, MŠ
Milošová, MŠ Janka Kráľa, MŠ Hurbanova, 2 MŠ pôsobiace pri základných školách: MŠ Podzávoz, MŠ
Horelica), 2 súkromné školy: Hrnček Var - Materské Centrum a Súkromné jasle Čadca.
Kysucká knižnica v Čadci spolupracuje so základnými školami na území celého regiónu. V okrese Čadca je
v súčasnosti 36 ZŠ a v okrese Kysucké Nové Mesto 13 ZŠ. Najrozvinutejšia je spolupráca so základnými
školami na území mesta Čadca a z blízkeho okolia.
Na území mesta Čadca v rámci základného školstva v súčasnosti pôsobia:
- 6 ZŠ: ZŠ Rázusova, ZŠ Jána Amosa Komenského, ZŠ s MŠ Podzávoz, ZŠ s MŠ Horelica, ZŠ M. R.
Štefánika, ZŠ Milošová u Prívary,
- 2 špeciálne ZŠ: elokované pracovisko Regionálneho centra autistov v Žiline - Súkromná základná
škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Spojená škola v Čadci s pobočkou Špeciálnou školou v Kysuckej nemocnici v Čadci,
- 2 základné umelecké školy: ZUŠ Jozefa Potočára, ZUŠ Žarec.
Na území regiónu v rámci stredného školstva pôsobia:
- stredné školy na území mesta Čadca: Stredná odborná škola technická v Čadci; Gymnázium Jozefa
Miloslava Hurbana v Čadci; Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci; Pedagogická
a Sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
v Čadci;
- ďalšie stredné školy v okrese Čadca: Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad
Kysucou; Gymnázium v Turzovke;
- stredné školy v okrese Kysucké Nové Mesto: Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom
Meste; Gymnázium v Kysuckom Novom Meste; Spojená škola v Kysuckom Novom Meste
s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia, Spojená škola - Stredná
priemyselná škola.
V roku 2019 na území mesta Čadca nepôsobilo žiadne externé pracovisko vysokej školy.

2. Vzájomná koordinácia a kooperácia

Prílohy č. 1,2

a) s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
V roku 2019 Kysucká knižnica v Čadci rozvíjala spoluprácu s Kysuckým múzeom v Čadci,
Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, s regionálnymi knižnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pri
mnohých podujatiach sa organizačne a finančne podieľali ďalšie kultúrne a spoločenské organizácie, mestá,
obce, školy, sociálne zariadenia, občianske združenia a spolky: FPU, MK SR, ŽSK, Mesto Čadca, OZ
Literárny kompas, OZ Náruč, OZ Homo Erectus, RÚVZ, DSS, International Transparency Slovensko,
MEMO 98, Človek v ohrození n.o., Slovenská agentúra životného prostredia, CHKO Kysuce, Bibiana, Dom
charity sv. Gianny, Komunita Cenacolo, Domko – Park mládeže Košice. JDS, CSS a zariadenia pre seniorov,
Detský domov sv. Jozefa v Turzovke, Živena, CVČ v Čadci., Spolok rodákov Jozefa Kronera, Divadlo
Teatro Neline Trnava, Súkromná stredná umelecká škola v Žiline, SSKK. Podrobné informácie
o podujatiach v spolupráci s uvedenými organizáciami prináša príloha č.1.

V roku 2019 KK spolupracovala pri príprave odborného vzdelávacieho seminára Optimálna
knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 3. –
Práca s deťmi od 3 do 10 rokov s regionálnymi knižnicami ŽSK: Krajskou knižnicou v Žiline, Liptovskou
knižnicou G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Turčianskou knižnicou v Martine, Oravskou
knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne.
KK rozvíjala spoluprácu s Kysuckým múzeom v Čadci pri organizovaní prednášok a kultúrnych
projektoch. Spolupráca s Kysuckým kultúrnym strediskom sa úspešne rozvíjala počas celého roka pri
poskytovaní priestoru na inštalovanie výstav a vernisáži výtvarnej a fotografickej tvorby členov Štúdia
neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov Kysúc, organizovaní prednášok a seminárov i spolupráci
knižnice na sprievodných podujatiach Palárikovej Rakovej.
S regionálnymi knižnicami ŽSK bola koordinovaná putovná výstava víťazných kníh ŽSK v súťaži
Kniha roka 2018, v organizačnej garancii KK sa uskutočnila vedomostná literárna súťaž pre deti Knižný
Vševedko, knižnica participovala na súťaži najaktívnejší detský čitateľ - Kráľ čítaného slova a na ďalších
súťažiach.
Počas celého roka rozvíjala Kysucká knižnica v Čadci aj spoluprácu so ZpS, CSS a DSS v meste a okolí
formou realizácie aktivít projektu Starneme dôstojne v zariadeniach pre seniorov a v KK. Zároveň bola
počas celého roka zabezpečovaná donáška knižných a periodických dokumentov. KK spolupracovala i s
DSS pre deti a dospelých, špeciálnymi základnými školami a strednými školami v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK. Okrem projektu Rozprávky večných detí 3 to boli prednášky, besedy, tematické
dopoludnia, tvorivé dielne, súťaže a audiovizuálne programy. V októbri bola vyhodnotená čitateľská súťaž
Supersenior roka a ocenení najlepší čitatelia jednotlivých ZpS a DSS. Prázdninový cyklus - Pekné slovo
lieči pre hospitalizované deti, zorganizovala KK v spolupráci s Kysuckou nemocnicou v Čadci.

b) s inými kultúrnymi organizáciami
KK v Čadci rozvíjala aj v roku 2019 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 zameriavala na medziknižničnú výpožičnú službu, sprostredkovanie
a spracovanie rešerší a tematických a regionálnych požiadaviek i v rámci knižničnej siete celého Slovenska.
Pri organizovaní 51. ročníka literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce KK spolupracovala
so ŽSK, Literárnym fondom Slovenska, Spolkom slovenských spisovateľov a Kysuckou kultúrnou nadáciou.
Spoluorganizátormi bolo Mesto Turzovka a Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka. Mediálnymi
partnermi boli: Kysuce - Nezávislý týždenník Kysučanov, MY - Kysucké noviny, Dotyky - časopis pre
mladú literatúru a umenie, Orol tatranský - Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť, Literárny
týždenník a KTV - Kysucká televízia.
Pri realizácii jubilejného 15. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách
poézia a próza Jurinova jeseň KK spolupracovala so ŽSK, Obcou Klokočov, Mestom Turzovka, Kultúrnym
a spoločenským strediskom Turzovka, Farnosťou Mesta Turzovka. Mediálnymi partnermi boli: Kultúra –
Dvojtýždenník závislý od etiky, Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, Kysuce – Nezávislý
týždenník Kysučanov, My – Kysucké noviny, KTV - Kysucká televízia, Televízia Lux a Rádio LUMEN.
Hlavným partnerom realizácie projektov Jašíkove Kysuce a Jurinova jeseň bol Fond na podporu umenia
a spolufinancované boli zo ŽSK.
Pri príprave odborného vzdelávacieho semináre Optimálna knižnica – súčasť rozvojového
programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 3. – Práca s deťmi od 3 do 10 rokov v
knižnici pre knihovníkov verejných a školských knižníc KK spolupracovala s Katedrou knižničnej a
informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - PhDr. Ľudmilou Hrdinákovou,
s Medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA – Centrom detskej literatúry, čítania a SK IBBY,
Mestskou knižnicou v Kysuckom Novom Meste.
Obecný podnik Svrčinovec, ktorý je zriaďovateľom Obecnej knižnice vo Svrčinovci a riadi kultúrne
aktivity obce, využil služby KK pri dopĺňaní knižničného fondu prostredníctvom centrálneho dopĺňania
knižničných fondov mestských a obecných knižníc KK.

c)

s mestami a obcami

KK je regionálna kultúrna inštitúcia, ktorá zároveň plní aj funkciu mestskej knižnice. Svoje služby
poskytuje obyvateľom mesta Čadca, ale 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. V roku
2019 ponúkané služby KK pri dopĺňaní knižničného fondu prostredníctvom centrálneho dopĺňania
knižničných fondov mestských a obecných knižníc využili: Mesto Krásno nad Kysucou, Mesto Kysucké

Nové Mesto a obce Čierne, Dunajov, Klokočov, Makov, Ochodnica, Rudina, Rudinská, Skalité,
Snežnica, Zákopčie. Spolupráca prebiehala aj na úseku projektového manažéra s obcami pri spracovaní
projektov a žiadostí na podporu projektov na podporu akvizičnej činnosti, vybavenia knižnice s obcami
Klokočov, Skalité, Snežnica, Zákopčie, Rudinská.

d) s organizáciami 3. sektoru, s občianskymi združeniami
Pri organizovaní kultúrnych a vzdelávacích podujatí sa rozvíjala spolupráca s organizáciami
a občianskymi združeniami v meste, blízkom okolí, ale i v rámci celého Slovenska a partnermi v zahraničí.
Cieľom tejto spolupráce a spoločných aktivít bolo uspokojovanie informačných, kultúrnych a vzdelávacích
potrieb a záujmov jednotlivcov a spoločenských skupín.
V roku 2019 zorganizovala KK celý rad podujatí pre seniorov združených v spolku Živena v Čadci,
Klube dôchodcov a JDS. Pri realizácií podujatí pre deti a mládež sme spolupracovali s Akadémiou
vzdelávania, Centrami voľného času detí a mládeže v Čadci a Kysuckom Novom Meste. Pri príprave
duchovných podujatí sa rozvíjala spolupráca s Mestom Turzovka, Farnosťou Mesta Turzovka, Spolkom
rodákov Jozefa Kronera v Staškove a Obcou Klokočov. Prednášky a preventívne podujatia v rámci
vzdelávacieho cyklu Mládež a spoločnosť boli úspešne realizované s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva a neziskovou organizáciou Človek v ohrození v Bratislave. Rozvíjala sa spolupráca s Linkou
detskej istoty pri SV UNICEF a občianskym združením Celé Slovensko číta deťom, s poradenským centrom
Náruč v Čadci,
V KK sa pravidelne v dvojmesačných intervaloch uskutočňovali stretnutia priaznivcov
a podporovateľov liečby chorých pod patronátom Charity sv. Gianny, združením Cenacolo a Klubom
anonymných alkoholikov. KK pripravila cyklus podujatí aj pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti
pobočky Súkromnej základnej školy pre deti trpiace autizmom, chovancov Detského domova Sv. Jozefa
v Turzovke, DSS v Horelici a Slniečko v Oščadnici. KK nadviazala spoluprácu s občianskym združením
mamičiek na materskej dovolenke MAMILA.

Medzinárodná spolupráca:
KK v roku 2019 spolupracovala s Českou republikou najmä výmenou skúseností z oblasti
knižničnej práce a práce s deťmi a mládežou. Uskutočnilo sa stretnutie s knihovníkmi Mestskej
knižnice v Třinci, so ZŠ S MŠ Petrovice z Karvinej a knižnicu navštívil i spisovateľ a marketingový
riaditeľ Československej filmovej spoločnosti a redaktor televízie Nova Milan Zacha Kučera.
Podujatia uvádzame v prílohe č.2.

3. Riadiaca a kontrolná činnosť
3.1Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti/kontrolná činnosť na oddelení:
Vnútorná kontrola sa riadila Zásadami kontrolnej činnosti v Kysuckej knižnici v Čadci, Plánom činnosti
na konkrétny rok a bola realizovaná v zmysle Zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
V KK je funkčný trojstupňový systém kontroly (samokontrola, kontrola zamestnancov priamym
nadriadeným – vedúcou oddelenia, príp. úseku a kontrola riaditeľkou alebo zamestnancom povereným
riaditeľkou). V rámci vnútornej kontrolnej činnosti boli aktivity zamerané na kontrolu dochádzky
zamestnancov, kontrolu plnenia základných ukazovateľov plánu činnosti, kontrolu dodržiavania Knižničného
a výpožičného poriadku Kysuckej knižnice v Čadci, kontrolu vyberania poplatkov, kontrolu evidencie
deziderát, kontrolu Knihy prianí a sťažnosti, kontrolu evidencie používateľov, výpožičiek a im
prislúchajúcich kartoték, kontrolu pokladne a pod. V roku 2019 vnútorné kontroly nezistili závažné
nedostatky, ktoré by bolo potrebné riešiť komisionálne. Zistené nezrovnalosti sa odstraňovali priebežne.

3.2 Výsledky kontrolnej činnosti kontrolných orgánov (Útvar hlavného kontrolóra ŽSK,
kontrola jednotlivých ministerstiev a ďalších subjektov...)
V roku 2019 v KK boli vykonané kontroly Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci:
- 2 administratívne finančné kontroly pred uzatvorením dohody v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z.
z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Kontroly boli zamerané na dobrovoľníčky, ktoré vykonávali aktivačnú
dobrovoľnícku činnosť v knižnici v priebehu roka 2019.

- priebežné opakované kontroly zamerané na
evidenciu dochádzky a účasť na pracovisku
v knižnici občanov, poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí sa zúčastňujú výkonu činnosti na
základe dohody medzi úradom a knižnicou v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Počas realizovaných kontrol neboli zistené žiadne nedostatky.

Návštevnosť, výkony a náklady na pracoviskách 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 2019 sa v KK zaregistrovalo 5 807 používateľov, z toho bolo 1 875 detí do 15 rokov.
Knižnicu navštívilo celkovo 86 939 návštevníkov vrátane návštevníkov podujatí, bez návštevníkov
podujatí a internetu to bolo 66 564 fyzických návštevníkov.
Prístup na internet využilo 4 165 návštevníkov a na kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatiach sa
zúčastnilo 16 210 návštevníkov. Podrobnejšie údaje sú v časti II. Odborná činnosť knižnice, 1.2
Používatelia, návštevníci.
KK k 31.12.2019 vykazuje 1 pobočku - pri ZŠ Milošová u Prívary v Čadci. S prevádzkovaním
a vedením pobočky KK nemá zvýšené náklady, realizuje iba nákup KD.
Počas celého roka 2019 sa činnosť knižnice zameriavala na plnenie hlavných funkcií knižnice a všetky
pridelené finančné prostriedky sa využívali racionálne a efektívne.
Počas celého roka 2019 sa činnosť knižnice zameriavala na plnenie hlavných funkcií knižnice a všetky
pridelené finančné prostriedky sa využívali racionálne a efektívne.
Celkové náklady na hlavnú činnosť KK v roku 2019 činili spolu:
432 840,24 €; z toho:
- náklady na energie:
20 309,43 €;
- osobné náklady - mzdy, odvody + OON:
280 151,12 €;
- náklady na nákup KF spolu:
32 068,45 €, z toho:
knihy:
24 420,72 €;
špeciálne dokumenty:
7,00 €;
periodická tlač:
2 798,38 €;
(výdavky na nákup periodickej tlače v r. 2019: 2 859,56 €);
dary:
4 842,35 €.

5. Otváracie hodiny pre verejnosť a výška vstupného v roku
2018
5.1 Otváracie hodiny centrálneho objektu:
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)

5.2 Otváracie hodiny pobočiek:
Pobočka pri ZŠ Milošová u Prívary v Čadci: pondelok - štvrtok: 2 hodiny

5.3 Týždenný výpožičný čas (regionálna knižnica):
rok 2018 – 56 hod.
rok 2019 – 56 hod. / rozdiel – 0 hod.

5.4 Výška vstupného v jednotlivých objektoch:
KK v Čadci vstupné nevyberá. Základné knižnično-informačné služby poskytuje bezplatne. Od
používateľov vyberala len registračný poplatok na 365 dní, ktorý bol nasledovný:
- individuálni používatelia - deti do 8 rokov - bezplatne
- deti od 8 do 15 rokov - 2,00 €

-

-

- študenti SŠ a VŠ
do 26 rokov v dennej forme - 3,00 €
- dospelí - 4,00 €
- nezamestnaní, ženy na materskej dovolenke - 2,00 €
- dôchodcovia, invalidní dôchodcovia - 2,00 €
- držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S – bezplatne
- držitelia preukazu vojnového veterána – bezplatne
- jednodňoví používatelia - 0,70 €
kolektívny používateľ - 7,00 €
materské a základné školy všetkých druhov, kluby a CVČ, občianske združenia detí a ich priateľov,
ZpS, DSS, CSS 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 vo veku do 15 rokov, deti do 8
rokov neplatia žiadny poplatok).

5.5 Poskytované zľavy (dôchodcovia, ZŤP, deti, množstevné zľavy... )
Kysucká knižnica v Čadci poskytuje zľavu z registračného poplatku vybraným skupinám používateľov –
pozri bod vyššie. Pri špeciálnych príležitostiach s cieľom zaktivizovať používateľskú základňu umožňuje
vybraným skupinám registráciu bezplatne (TSK, narodeninový darček, študentský darček, darček k sviatku
Valentína 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. KK získala 417 kultúrnych poukazov hodnote 417,00 €.

5.7 Zmeny v otváracích hodinách a v registračných poplatkoch v roku 2018
V roku 2019 došlo k zmenám otváracích hodín na pobočke pri ZŠ Milošová u Prívary v Čadci z dôvodu
zmeny knihovníčky na pobočke. V roku 2019 nenastali zmeny v registračných poplatkoch.

6. Projektová činnosť organizácie, granty, nadácie

Príloha č. 5

KK v priebehu celého roka 2019 realizovala schválené a finančne podporené projekty.
Projekt podporené Ministerstvom kultúry SR:
1. Rozprávky večných detí v tvorivých dielňach: zámerom projektu bolo nadviazať na 4. predchádzajúce
úspešné ročníky a pripraviť tak cyklus aktivít pre mentálne postihnuté deti a mládež sústredené v
sociálnych zariadenia, špeciálnych školách, ale aj žijúcich v rodinách v rámci kysuckého regiónu.
Dotácia: 2 200,00 €.
Skutočné čerpanie dotácia: 2 200,00 €, spolufinancovanie ŽSK: 0,00 €; vlastné zdroje: 140,45 €.
2. Kultúrne poukazy 2019: Cieľom aktivity bolo prostredníctvom kultúrnych poukazov umožniť žiakom,
študentom a pedagógom prístup ku knižnično-informačným službám KK.
Dotácia: 417,- €.
Projekty podporené FPU:
1. Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi. Žiadosť podaná do Podprogramu
5.1.4 na nákup knižničného fondu.
Dotácia: 13 000,00 €.
Skutočné čerpanie dotácie: 13 000,00 €, spolufinancovanie ŽSK: 685,00 €; vlastné zdroje: 57,78 €.
2. Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a
vzdelávacej oblasti 3. – Práca s deťmi vo veku 3 až 10 rokov. Žiadosť podaná do Podprogramu 5.1.3 na
vzdelávací seminár pre knihovníkov verejných a školských knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové
Mesto s prizvaním regionálnych knižníc Žilinského kraja s nimi vybranými knižnicami.
Dotácia: 1 600,00 €.
Skutočné čerpanie dotácie: 1 600,00 €, spolufinancovanie ŽSK: 85,00 €; vlastné zdroje: 9,00 €.
3. Knihuľko – 7. ročník letného tábora malých knihovníkov. Žiadosť podaná do Podprogramu 5.1.3 na
Letný tábor malých knihovníkov cca 20 detí.

Dotácia: 1 500,00 € .
Skutočné čerpanie dotácie: 1 500,00 €, spolufinancovanie ŽSK: 80,00 €; vlastné zdroje: 6,47 €.
4. Jurinova jeseň 2019 –15. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby. Žiadosť podaná
do Podprogramu 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže.
Dotácia: 3 500,00 €.
Skutočné čerpanie dotácie: 3 500,00 € spolufinancovanie ŽSK: 187,00 €; vlastné zdroje: 208,50 €.
5. Jašíkove Kysuce 2019 - 51. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov. Žiadosť
podaná do Podprogramu 1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže.
Dotácia: 3 800,00 €
Skutočné čerpanie dotácie: 3 800,00 € spolufinancovanie ŽSK: 210,00 €; vlastné zdroje: 49,00 €.
Projekt podporený Mestom Čadca: S knihou za poznaním. Projekt podporený vo výške 600,00 €.
Skutočné čerpanie dotácie: 600,00 €, vlastné zdroje 0,11 €.

6.1 Sponzorské príspevky, fundraising
Kysucká kultúrna nadácia prispela v rámci 51. ročníka Jašíkových Kysúc na večerný raut sumou
150,00 €.
Ľubomír Špilko poskytol knižnici finančný dar 30 € na nákup knižničného fondu.
Pracovníčky KK získali od sponzorov mnohé materiálne odmeny pre víťazov rôznych súťaží pre deti
a mládež.

7. Účasť pracovníkov a riaditeľa na školeniach, odborných
podujatiach, seminároch, zahraničných služobných cestách
Zahraničné pracovné cesty pracovníkov Kysuckej knižnice v Čadci:
Podujatie – Kolokvium českých, slovenských a moravských bibliografov (roč. XXII.) v Prahe – 6.8.10.2019 /účastníci: PhDr. J. Bírová, Mgr. Ľ. Lašová.
Tuzemské pracovné cesty pracovníkov Kysuckej knižnice v Čadci:
8. Valné zhromaždenie SAK – Žilina 19.2.2019 /účastníci: PhDr. J. Bírová, V. Višňáková, D. Truchlý;
9. Cyklické školenia ekonómov Nové zmeny v účtovníctve od 1.1.2019 – ŽSK Žilina 21.2.2019,
21.2.2019, 14.3.2019 /účastník: Ing. V. Mráziková;
10. Katalogizačné pravidla RDA – odborný seminár v SNK v Martine 21.2.2019 /účastníci: V. Višňáková,
Bc. J. Hausmanová, E. Droščáková, D. Truchlý;
11. Cyklické školenie k verejnému obstarávaniu – ŽSK Žilina 22.1.2019 /účastníci: Ing. V. Mráziková, E.
Čarnecká; 25.5.2019 / účastníci: Ing. V. Mráziková, E. Čarnecká;
12. Porada katalogizátorov a bibliografov v Krajskej knižnici v Žiline 26.2.2019 /účastníci: V. Višňáková,
E. Droščáková;
13. Školenie On line katalógy v SNK v Martine 13.3.2019 /účastník: Bc. L. Mikovčáková;
14. Konferencia Vzdelávanie 3. veku na STU v Bratislave 21.3.2019 /účastníci: PhDr. J. Bírová, Mgr. Ľ.
Lašová;
15. Školenie Základná finančná kontrola od 1.1.2019 – ŽSK Žilina 26.3.2019 /účastníci: PhDr. J. Bírová,
Ing. V. Mráziková, E. Čarnecká;
16. Školenie Vedenie a motivácia pracovníkov v cestovnom ruchu na ŽSK Žilina 3.4.2019 /účastník:
PhDr. J. Bírová; 4.4.2019 /účastníci: Mgr. Ľ. Lašová; 9.4.2019 Mgr. M. Rosinová;
17. Jarné knižné turné v Žiline – Hotel Slovakia 10.4. /účastník: E. Droščáková;
18. Metodický seminár „Deň regionálnej bibliografie“ v SNK v Martine 11.4.2019 /účastníci: V.
Višňáková, Bc. L. Mikovčáková;
19. Diskusia s prezidentkou SR pri jej návšteve v Žiline 16.5.2019 //účastník: PhDr. J. Bírová;
20. Odborný seminár Nové funkcie a možnosti KIS Clavius v Dolnom Kubíne 25.4.2019 /účastník: Mgr.
Ľ. Lašová;
21. Rozbory činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc Žilinského kraja v Krajskej knižnici v Žiline
12.6.2019 /účastníci: PhDr. J. Bírová, Ing. V. Mráziková, Mgr. Ľ. Lašová, V. Višňáková, D. Truchlý;
22. Porada riaditeľov kultúrnych organizácii v ZP ŽSK v Považskom múzeu v Žiline 14.6.2019 /Mgr. Ľ.
Lašová;

23. Prevzatie Čestného uznania v súťaži Knižnica
roka na Ministerstve kultúry SR v Bratislave
28.6.2019 /Mgr. Ľ. Lašová, D. Truchlý;
24. Seminár Komunikačné stratégie 21. storočia v Mestskej knižnici v Bratislave 2.10.2019 /PhDr. J.
Bírová, Mgr. Ľ. Lašová, D. Truchlý;
25. Pracovné rokovanie riaditeľov a metodikov regionálnych knižníc v SNK v Martine 15.2.2020 /PhDr. J.
Bírová, Mgr. J. Mudríková, D. Truchlý;
26. Odborný seminár a workshop na tému Nové technológie a financovanie projektov knižnice v Krajskej
knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene 18.10.2019 / Mgr. J. Mudríková;
27. Vzdelávanie a praktický tréning – Rozvoj komunikačných zručností knihovníkov pre skvalitnenie
služieb používateľom v Krajskej knižnici v Žiline 24.-25.10.2019 /PhDr. J. Bírová, Mgr. Ľ. Lašová;
28. Celoslovenský seminár Knižnica v živote dieťaťa v Krajskej knižnici v Žiline 15.11.2019/ Bc. L.
Mikovčáková, Ing. J. Kováčová;
29. Odborný seminár „Elektronické informačné zdroje a autorský zákon v prostredí knižníc“ v Krajskej
knižnici v Žiline 27.11.2019 /Mgr. Ľ. Lašová, V. Višňáková.
Ďalšie pracovné cesty týkajúce sa knihovníckych a iných aktivít:
30. Periodické pracovné cesty s náplňou – donáška kníh a periodík pre seniorov, podujatia v CSS
v Čiernom – 17.1.2019, 21.2.2019, 14.3.2019, 18.4.2019, 18.6.2019, 11.7.2019, 6.8.2019, 19.9.2019,
19.11.2019, 17.12.2019 /účastník: M. Bezegová;
31. Revízia knižničného fondu v Obecnej knižnici v Rudine - metodické návštevy v dňoch 6.a 7.5.2019 –
zahájenie revízie KF a zaučenie členov revíznej komisie do prác, 29.5.2019 – ukončenie revízie KF
/účastníci: Mgr. J. Mudríková, E. Droščáková;
32. Metodické návštevy v mestských a obecných knižniciach – 7.5.2019, 13.11.2019, 3.12.2019 /účastník
metodik – Mgr. J. Mudríková;
33. Podujatie – Letný tábor malých knihovníkov Knihuľko: 1. Liptovský Mikuláš, Demänovská dolina,
Žilina 29. a 31.7.2019 /účastníci: P. Gavenčiaková, Bc. L. Mikovčáková; 2. Oravský podzámok,
Zuberec 1.8.2019 /účastníci: PhDr. J. Bírová, P. Gavenčiaková, Bc. L. Mikovčáková.
34.

Public relations

KK venuje oblasti marketingu náležitú pozornosť. V rámci imidžového marketingu knižnica v priebehu
celého roka 2019 využívala:
1. Logo knižnice - knižnica má svoje vlastné logo, ktorým má označený objekt knižnice; logo používa na
všetkých dokumentoch, plagátoch, pozvánkach, tlačových správach a všetkých výstupoch knižnice.
2. Web stránka knižnice - knižnica spravuje a pravidelne aktualizuje webovú stránku Kysuckej knižnice v
Čadci: www.kniznica-cadca.sk s prepojením na facebook. Na web stránke a facebooku knižnica
zverejňuje pozvánky na aktivity a podujatia. Pravidelne zverejňuje tlačové správy s fotodokumentáciou
zo zrealizovaných aktivít, videozáznamy v spolupráci s Kysuckou a Turzovskou televíziou, príp. inými
médiami. Na web stránke zverejňuje aj všetky tlačové dokumenty a edičnú činnosť knižnice. Priebežne
aktualizovaná webová stránka KK informovala v priebehu roka 2019 používateľov a návštevníkov
o činnosti všetkých knižničných procesov od akvizície, poskytovaných služieb, podujatiach a aktivitách.
KK pravidelne informovala aj v roku 2019 svojich používateľov a návštevníkov o nových knižných
tituloch zaradených do fondu knižnice na web stránke KK - podstránke Nové Knihy:
http://cadca.kniznice.net/Carmen/sk/news;jsessionid=D92EE3B8345946E6ED94B6BEC8B6D5C6.
KK zverejňovala informácie o svojich aktivitách aj na sociálnej Facebook, kde umiestňovala nielen
pozvánky na plánované aktivity, ale aj fotografie a videá zo zrealizovaných podujatí.
3. GPS - knižnica na svojej webovej stránke, ale i na všetkých plagátoch, pozvánkach zverejňuje svoje GPS
súradnice.
4. On line katalóg knižnice - priebežne aktualizovaný a sprístupňuje informácie širokej čitateľskej
verejnosti - napr. Opýtaj sa knižnice, informuje používateľov o nových tituloch zaradených do fondu
knižnice, umožňuje komunikáciu s knižnicou. Umožňoval aj z pohodlia domova zistiť, ktoré sa knižničné
dokumenty v KK nachádzajú a či sú dostupné alebo vypožičané. On-line katalóg poskytoval možnosti
vyhľadávať si aj tematicky – nielen podľa autorov a názvov.
5. Prezentačná činnosť - knižnica o svojich službách, aktivitách a kultúrno-vzdelávacích podujatiach
informuje verejnosť prostredníctvom printových a elektronických médií, regionálnych periodík Kysuce a
MY Kysucké noviny, web stránky zriaďovateľa ŽSK a dvojmesačníka ŽSK ZAkraj i celoslovenských
periodík: časopis Kultúra - dvojtýždenník závislý od etiky, časopis Dotyky a Literárny týždenník prezentácia celoslovenských literárnych súťaží, i prostredníctvom televízie i rozhlasu - Kysucká televízia,
Turzovská televízia, rádio Lumen, rádio Regina Slovenského rozhlasu i cez internetový portál Moje
Kysuce https://www.mojekysuce.sk. Pripravuje upútavky, rozhovory, tlačové správy a sprístupňuje

fotogalérie jednotlivých podujatí a aktivít. Tlačové
správy boli priebežne uverejňované aj na web
stránke Žilinského samosprávneho kraja: http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/.
Anotácie knižných noviniek sa prostredníctvom publikačnej činnosti knižnice pravidelne v týždenných
intervaloch uverejňovali v regionálnych týždenníkoch: MY Kysucké noviny: Najnovšie tituly – 50 krát
a Kysuce: Nové knihy v Kysuckej knižnici v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – 50 krát.
6. Edičná činnosť - Kysucká knižnica v Čadci propaguje svoje služby i formou edičnej činnosti a vydáva
zborníky, kalendáriá, bibliografie a biliografické letáky. Knižnica s ročnou periodicitou vydáva
metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov kysuckého regiónu Kysucký knihovník.
7. Centrálny nákup dokumentov - Kysucká knižnica v Čadci ako regionálna knižnica zabezpečuje
centrálny nákup knižného fondu.
8. Metodická činnosť - Kysucká knižnica v Čadci ako regionálna knižnica poskytuje metodickú pomoc
mestským a obecným knižniciam regiónu Kysuce.

8.1 Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno odborného
pracovníka, názov a vydavateľské údaje - spolu 4 príspevky:
BÍROVÁ, Janka, 2019. Kysucká knižnica v Čadci aktuálne. In: Bulletin SAK. Roč. 27, č. 2, s. 4-8. ISSN
1335-7905.
PAGÁČOVÁ, Helena, 2019. Jašíkove Kysuce 2019: 51. ročník celoslovenskej literárnej súťaže
mladých prozaikov. In: Literárny týždenník. Roč. 32, č. 43-44, s. 27. ISSN 0862-5999.
MUDRÍKOVÁ, Janka, 2019. Verejné knižnice v roku významných výročí. In: Kysuce. Roč. 29, č. 32, s.
13. ISSN 0139-5068.
MUDRÍKOVÁ, Janka, 2019. O význame knižníc niet pochýb. In: MY Kysucké noviny. Roč. 20, č. 34, s.
33. ISSN 1335-5651.

8.2 Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii a jej činnosti – spolu 175 titulov
8.2.1 Počet titulov vlastných zamestnancov organizácie: 151titulov
8.2.2 Počet titulov iných autorov o organizácii: 24titulov
8.2.3 Počet vydaných tlačových správ: 34 titulov
Tlačové správy k podujatiam a knižnično-informačným službám Kysuckej knižnice v Čadci za rok 2019
sú verejnosti prístupné na web stránke Kysuckej knižnice v Čadci: http://www.kniznica-cadca.sk/tlacovespravy.html:
1. Systematická akvizičná činnosť - cesta k spokojnému čitateľovi (Eva Droščáková)
2. Marec mesiac knihy a Týždeň slovenských knižníc (Mgr. Helena Pagáčová)
3. Ilustrujem svoju obľúbenú knižku 2019 (Zuzana Hrdková)
4. Rozprávka z kameňa (Zuzana Hrdková)
5. Mariolka“ patrí všetkým deťom (Petronela Gavenčiaková)
6. Dominik Choluj (Mgr. Helena Pagáčová)
7. Poetický letný slnovrat v knižnici (Mgr. Helena Pagáčová)
8. Kysucká knižnica v Čadci – knižnica pre všetkých (Mgr. Helena Pagáčová)
9. Verejné knižnice v roku významných výročí (Mgr. Janka Mudríková)
10. Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej
oblasti 3. (Mgr. Janka Mudríková)
11. Vševedkovia z Kysúc excelovali - bodovali najmä dievčatá (Mgr. Helena Pagáčová)
12. Význam mokradí pre prírodu, človeka a život (Mgr. Helena Pagáčová)
13. Jánska noc má čarovnú moc 2019 (Mgr. Miroslava Rosinová)
14. Úcta k starším a Supersenior roka 2019 (Mgr. Helena Pagáčová)
15. V Čadčianskej železničnej stanici pribudla nová knižnica (Mgr. Ľubica Lašová)
16. Emka si vyspievala prvé miesto (Petronela Gavenčiaková)
17. Kráľ čítaného slova 2019 (Petronela Gavenčiaková)
18. Jurinova jeseň 2019 (Mgr. Helena Pagáčová)
19. Jašíkove Kysuce 2019 (Mgr. Helena Pagáčová)
20. Nakresli si betlehem 2019 (Zuzana Hrdková)
21. Hodina dejepisu v knižnici (Viera Višňáková)
22. Čítanie nie je len o čítaní (Mgr. Miroslava Rosinová)
23. Kysucká knižnica v Čadci získala Čestné uznanie „Knižnica roka 2018“ (Mgr. Ľubica Lašová)
24. Knihuľko 2019 (Mgr. Miroslava Rosinová)

V Kysuckej knižnici sa vyhlasovala 29.Kniha
Kysúc
Môj rozprávkový svet 2019 (Mgr. Miroslava Rosinová)
Ja som Inna (Mgr. Helena Pagáčová)
Andersen 2019 (Mgr. Helena Pagáčová)
Jazýček môj, ohýbaj sa! (Mgr. Miroslava Rosinová)
Rozprávkový karneval (Mgr. Helena Pagáčová)
Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského (Mgr. Helena Pagáčová)
Nákup knižničného fondu Kysuckej knižnice v Čadci z verejných finančných zdrojov Fondu na
podporu umenia (Eva Droščáková)
33. Iný pohľad na svet (Mgr. Helena Pagáčová)
34. Knižnica bilancuje a zveľaďuje (Zuzana Hrdková)
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tlačové správy KK boli zverejňované aj na web stránke ŽSK - http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/:
1. Kniha Kysúc 2018
2. Maľuje príroda, maľujú deti
3. Na počiatku bolo drevo
4. Spomienkové stretnutie
5. Kysucká knižnica v Čadci zveľaďuje svoje priestory a služby
6. Rozprávkový fašiangový karneval
7. Rozprávková noc plná zážitkov a zábavy
8. Spomienkové stretnutie pri príležitosti 20. výročia úmrtia Dominika Choluja
9. Jazýček môj, ohýbaj sa! 9. ročník recitačnej súťaže detí materských škôl
10. Nakresli si betlehem 2019
11. Netradičné vyučovanie hodiny dejepisu
12. Jurinova jeseň 2019
13. Vševedkovia z Kysúc exelovali
14. Jašíkove Kysuce 2019
15. Kráľovné Lia a Markétka si obhájili prvenstvo
16. Knihuľko 2019
17. Knižnica roka 2018
18. Svätojánska poetická noc bola magická
19. Tento rok sa čarovala inak
20. Význam mokradí pre človeka, prírodu a život
21. Mariolka patrí všetkým deťom
22. Čítanie nie je len o čítaní
23. Maľuje príroda, maľujú deti
24. Divadelné predstavenie o inakosti
25. Jazýček môj, ohýbaj sa
26. Ilustrujem svoju obľúbenú knižku
27. Čarovný kolovrátok
Tlačové správy KK uverejnené na portály moje KYSUCE https://www.mojekysuce.sk:
1. Rozprávková Noc s Andersenom
2. Divadelné predstavenie o inakosti
3. Divadelné predstavenie „Ja som Inna“
4. Maľuje príroda, maľujú deti
5. V knižnici sa plesalo, tancovalo a veselo zabávalo
6. Žiaci z Čierneho excelovali
7. Autorská beseda s Jozefom Marcom
8. Výstava Iný pohľad na svet
9. Okná do duše - Branislav Krabáč
10. Osudy kysuckých vojakov a príhody zdravotnej sestry
11. Nakresli si betlehem
12. Netradičné vyučovanie hodiny dejepisu v knižnici
13. Na stanici v Čadci pribudla staničná knižnica
14. Víťazkou súťaže o zlatý hrebienok je Emka Kandríková
15. Knižný vševedko 2019 - v súťaži bodovali dievčatá
16. Supersenior 2019 - knižnica odmeňuje seniorov
17. Knižnica v Zákopčí je vzorom pre verejné knižnice
18. Kysucká knižnica v Čadci získala Čestné uznanie Knižnica roka 2018

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

Leto v kysuckej knižnici v Čadci
Svätojánska poetická noc bola čarovná
Význam mokradí pre prírodu, človeka a život
Tento rok sa čarovalo inak
Čítanie nie je len o čítaní
Rozprávka z kameňa
Nové knihy v Kysuckej knižnici v Čadci
Na stanici v Čadci pribudla staničná knižnica

8.2.4 Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie v iných médiách (rozhlas, televízia)
a vynaložené finančné prostriedky – spolu 10 prezentácií:
Kysucká televízia KTV - 8 prezentácií:
17.10.2019 - Slávnostné vyhodnotenie 15. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby
Jurinova jeseň
https://youtu.be/J7ZeXF1TnkA
17.10.2019 - Slávnostná prezentácia nového knižného titulu Pavla Holeštiaka: Zlatá kysucká kniha Pavla
Hrtusa Jurinu.
https://youtu.be/xmPmIf0E-fQ
9.10.2019 - Vernisáž výstavy a výtvarnej tvorby Jaroslava Uhela. Kurátor výstavy: Vlado Zabel.
https://youtu.be/FhwkqbVFCls
21.6.2019 - Kniha pre deti
https://youtu.be/ssh6sMKX7RE
6.5.2019 Čarovný kolovrátok
https://youtu.be/qjRg_7f3i_g
3.5.2019 - Kniha Kysúc 2018
https://youtu.be/gRTeojoZA0c
13.1.2019 - Soňa Behúňová - O márnotratnej dcére. Slávnostná prezentácia knihy a jej uvedenie do
literárneho života.
https://youtu.be/Siu17x7iZgU
10.1.2019 - Rozprávky večných detí 4
https://www.youtube.com/watch?v=fM4SoF0h6Mw&feature=youtu.be
TV VAŠA Čadca – 1prezentácia:
14.6.2019 - Čítajme si 2019
https://www.youtube.com/watch?v=MWljwDlqXrg&feature=youtu.be
Rádio LUMEN – 1 relácia:
4.11.2019 - Jurinova jeseň 2019
Na uvedené propagácie KK nevynaložila žiadne finančné prostriedky.
KK a jej činnosť, podujatia a aktivity sú prezentované aj ďalšími informačnými spôsobmi:
- infotabule (billboardy) pri cestných komunikáciách – počet a umiestnenie: 0
- infotabule na parkoviskách a pri objektoch – počet a umiestnenie: 0
- vývesné skrinky pre aktuálne podujatia a oznamy – počet a umiestnenie: spolu 2
(1 x v knižnici, 1 x pri hlavnom vchode do knižnice)
Od roku 2009 v rámci jednotného informačného systému ŽSK je na budove KK umiestnená informačná
tabuľa s označením inštitúcie a jej zriaďovateľa. Od roku 2017 je na objekte knižnice osadená nová tabuľa
s označením názvu Kysuckej knižnice v Čadci, ktorý je zvýraznený aj osobitným nasvietením.

8.3 Edičná činnosť – meno odborného pracovníka, názov a vydavateľské údaje: spolu 25 titulov
Kalendárium, personálna bibliografia, pamätnica, zborník - 8 titulov:

1. Ladislav Paštrnák - publicista, redaktor:
Výberová personálna bibliografia / Zostavila
Viera Višňáková. - Čadca: Kysucká knižnica, 2019. - 112 s.
2. Kalendárium výročí regionálnych osobností a významných udalostí Kysúc na rok 2019 / Zostavila
Viera Višňáková; zodp. red. Janka Bírová. - Čadca: Kysucká knižnica v Čadci, 2019 Chronologické usporiadanie, 80 záznamov o osobnostiach.
3. Jurinova jeseň 2019: Zborník vybraných prác Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby: 15.
ročník / zostavili: Helena Pagáčová a Viera Višňáková - Čadca:Kysucká knižnica, 2019. - 97 s.
4. Pamätnica Jurinovej jesene. /zostavili: Lubica Lašová, Viera Višňáková a Helena Pagáčová - Čadca:
Kysucká knižnica, 2019. - 140 s.
5. Jurinova jeseň. Celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby. Bibliografický súpis publikačnej
činnosti 2005 - 2019. / Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica, 2019. 16 s. 212 záznamov.
6. Zborník príspevkov z odborného seminára Optimálna knižnica - súčasť rozvojového programu mesta
a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 3. Čadca 25.9.2019. Optimálna knižnica - súčasť
rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 3. / zostavila Janka
Mudríková. Vydanie 1. - Čadca: Kysucká knižnica v Čadci 2019. - 40strán
7. Pre teba tebe / text Jaroslav Uhel, Janka Bírová. - Čadca: Kysucká knižnica v Čadci, 2019. 12
strán : fotografie, text
8. Jašíkove Kysuce 2019: Zborník vybraných súťažných prác účastníkov 51. ročníka Celoslovenskej
literárnej súťaže mladých prozaikov / Zostavovateľ Lívia Mikovčáková, Helena Pagáčová;
zodpovedný redaktor Janka Bírová. - Čadca: Kysucká knižnica v Čadci, 2019. - 84 strán
Bibliografické letáky - 8 titulov:
1. Pavol Hrtus Jurina. Bibliografický leták zostavený pri príležitosti 100. výročia narodenia. / Viera
Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2019. 12 záznamov
2. Ján Haranta - spisovateľ, prekladateľ, kňaz. Bibliografický leták vydaný pri príležitosti 110. výročia
narodenia / Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja, 2019. 9 záznamov
3. Oskár Dubovický - divadelník, osvetový pracovník, spisovateľ. Bibliografický leták vydaný pri
príležitosti 100 výročia narodenia. / Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica
v
Čadci
v
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2019. 11 záznamov
4. Pavol Bilík - športovec, protifašistický bojovník. Bibliografický leták. / Viera Višňáková. Čadca:
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja, 2019.
10 záznamov
5. Jozef Hnitka - spisovateľ, pedagóg, novinár 1913-1992. Bibliografický leták. 2. vyd.
Viera
Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2019. 11 záznamov
6. Dominik Choluj - regionalista, pedagóg, publicista 1923 - 1999. Bibliografický leták. / Viera
Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2019. 8 záznamov
7. Pavol Holeštiak - publicista, zakladateľ a držiteľ tradície Pavla Hrtusa Jurinu. Bibliografický leták /
Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2019. 9 záznamov
8. Rudolf Jašík - publicista, spisovateľ. Bibliografický leták vydaný pri príležitosti 100. výročia
narodenia. Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja, 2019. 10 záznamov
Informačné letáky k podujatiam - 4 tituly:
1. Kniha Kysúc 2018 – Kysucká knižnica v Čadci predstavuje nominované tituly knižných publikácií
v čitateľskej anketovej súťaži Kniha Kysúc 2018 : informačný leták / zostavila Viera
Višňáková.
Čadca: Kysucká knižnica, 2019
2. Kniha Kysúc 2018 - putovná výstava - odborná literatúra : informačný leták / zostavila Viera
Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica, 2019
3. Kniha Kysúc 2018 - putovná výstava - beletria : informačný leták / zostavila Viera Višňáková.
Čadca: Kysucká knižnica, 2019
4. Pavol Holeštiak : informačný leták o autorovi pri príležitosti prezentácie knihy Zlatá kysucká kniha
Pavla Hrtusa Jurinu / zostavila Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica, 2019

Informačné záložky – 3 tituly:
1. Záložka k výstave: Víťazné knihy Roka ŽSK,
2. Informačná záložka: Pavol Bilík - pre Obecnú knižnicu Makov
3. Informačná záložka: Rudolf Jašík - pre Mestskú knižnicu Turzovka
Edičná činnosť na elektronických nosičoch (CD, DVD) - 2 tituly:
1. Kniha Kysúc 2018 / zostavili: Višňáková, Viera – Truchlý, Dušan. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2019. Prezentácia kníh - video formát
2. Sakrálna tvorba Vincenta Hložníka. / zostavila Magdaléna Bezegová. Čadca: Kysucká knižnica v
Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 2019. Prezentácia Power-point,
58 slade.
Prezentácia vydaných titulov pre verejnosť prebieha prostredníctvom web stránky Kysuckej knižnice,
výstav v interiéri knižnice, ale aj prostredníctvom podujatí a besied organizovaných KK.

9.Ocenenia organizácie a jej pracovníkov – medzinárodné,
celoslovenské, regionálne
Aj rok 2019 bol prajný a činnosť knižnice bola ocenená:
- KK za svoju odborne erudovanú, kvalifikovanú, aktívnu, činorodú a cieľavedomú činnosť
získala v celoslovenskej súťaži „Knižnica roka“ v gescii Ministerstva kultúry SR Čestné
uznanie za edičnú činnosť;
- zriaďovateľ ŽSK ocenil 8 dlhoročných odborných zamestnancov knižnice, ktorí pracovali
v KK viac ako 35 rokov a županka Ing. Erika Jurinová im osobne odovzdala Ocenenie za
dlhoročný prínos k rozvoju kultúrnej inštitúcie Žilinského samosprávneho kraja;
- knižnici a jej zamestnancom boli elektronicky doručené viaceré poďakovania;
- od používateľov a návštevníkov KK - v procese absenčných i prezenčných výpožičiek odzneli
viaceré pochvaly odborne erudovaným knihovníčkam našej knižnice za osobitný ústretový
prístup, ochotu a poskytnutú pomoc.

10. Majetok vo vlastníctve ŽSK v správe 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
Nehnuteľnosti vo vlastníctve ŽSK v správe KK sú evidované na LV č. 6467 v k. ú.: Čadca, Obec: Čadca,
Okres: Čadca a sú bez vecných bremien.
Stavby:
- budova, súpisné číslo 1258 na parcele č. 1738/2;
- nadstrešenie k stavbe č. 1258 na parcele č. 1738/9;
- nadstrešenie k stavbe č. 1258 na parcele č. 1738/10;
- nadstrešenie k stavbe č. 1258 na parcele č.1738/11;
Pozemky:
- č. parcely 1738/1 zastavaná plocha a nádvoria – výmera parcely 3 243 m2 ;
- č. parcely 1738/2 zastavaná plocha a nádvoria – výmera parcely 2 077 m2;
- č. parcely 1738/3 zastavaná plocha a nádvoria – výmera parcely 11 m2;
- č. parcely 1738/9 zastavaná plocha a nádvoria– výmera parcely 33 m2;
- č. parcely 1738/10 zastavaná plocha a nádvoria – výmera parcely 17 m2;
- č. parcely 1738/11 zastavaná plocha a nádvoria – výmera parcely 32 m2.

10.2 Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností – krátky komentár
Aj v roku 2019 bolo skvalitnené vybavenie knižnice a pre potreby knižnice boli zakúpené:
- v rámci vytvorenia hygienicky optimálneho prostredia v knižnici boli na okná vo výpožičnej hale
osadené 4 pákové pákové ovládače so sklopnými nožnicami (pod stropom boli osadené 4 okná

s možnosťou vetrania – ventilačky) a 2 ks
nevetrateľných okien boli nahradené za okná
s možnosťou vetrania – celkom v sume: 1 750,70 Eur,
na zabezpečenie ochrany majetku v priestoroch knižnice bol zakúpený kamerový bezpečnostný systém
vo výške: 990,- Eur,
boli realizované stavebné úpravy hygienických zariadení v suteréne objektu knižnice v sume: 9 873,54
Eur,
počítačové vybavenie: 6ks stolové PC s príslušenstvom + 2 ks notebooky, celkom v sume 6 030,- Eur,
v rámci opráv a údržby bol vykonaný upgrade elektronického dochádzkového systému ID-Ware v sume:
1020,- Eur a na osvetlenie priestorov knižnice boli zakúpené žiarivky v sume 1 000,- Eur,
1 ks digitálny fotoaparát v sume: 582,90 Eur a ďalšie drobné nákupy.

-

Všetky realizované rekonštrukcie, nákupy, opravy a úpravy vytvorili predpoklady plnohodnotného
využívania nehnuteľností vo vlastníctve ŽSK v správe KK a optimalizovali sa materiálno-technické
podmienky a predpoklady na bezproblémové využívanie objektu na kultúrne účely.

10.3 Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť

Príloha č. 7

Priestory budovy KK boli v roku 2019 využívané na prevádzku v plnom rozsahu:
- suterénna časť je využívaná ako depozitár kníh a knižničných dokumentov, na sklady, dielňu
a pomocné priestory;
- prvé podlažie: výpožičná hala, úsek regionálnej literatúry a BIS, študovne, čitáreň, Pamätná izba P. H.
Jurinu a kysuckých literátov, Pamätná izba J. Hnitku, fonotéka, režijná miestnosť, priestory na
podujatia - rozprávková miestnosť a prednášková miestnosť, vstupná hala na prezentácie výstav,
priestory na kancelárske účely a administratívu.
Rozloha jednotlivých priestorov – miestností je uvedená v priloženej tabuľke.

10.4 Prevádzkované priestory prenajaté od iných subjektov

Príloha č. 8

KK v roku 2019 neprenajímala žiadne priestory od iných subjektov.

10.5 Spravované priestory prenajaté iným subjektom

Príloha č. 9

KK naďalej aj v roku 2019 Zmluvou o výpožičke nebytových priestorov poskytuje 1 miestnosť
v suteréne objektu knižnice na účely skladu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci – kultúrnej organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

10.6 Rekonštrukcie (názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov) spolu,
z toho za rok 2018
V priebehu roka 2019 boli realizované väčšie práce v KK:
- v rámci vytvorenia hygienicky optimálneho prostredia v knižnici boli na okná vo výpožičnej hale
osadené 4 pákové pákové ovládače so sklopnými nožnicami (pod stropom boli osadené 4 okná
s možnosťou vetrania – ventilačky) a 2 ks nevetrateľných okien boli nahradené za okná s možnosťou
vetrania – celkom v sume: 1 750,70 Eur (z kapitálových výdavkov zriaďovateľa ŽSK - kód zdroja 41 vo
výške: 1 750,-Eur),
- stavebné úpravy hygienických zariadení v suteréne objektu knižnice v sume: 9 873,54 Eur
z kapitálových výdavkov zriaďovateľa ŽSK (kód zdroja 52).

10.7

Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií (názov akcie, realizované práce,
objem finančných prostriedkov za rok 2018)

aktualizačný poplatok za rok 2019 za knižnično-informačný systém CLAVIUS: 1 335,55 Eur,
ročný poplatok za servis a údržbu knižnično-informačný systém CLAVIUS: 1105,92 Eur.
bol realizovaný upgrade dochádzkového systému ID-Ware vo výške: 1 020,- Eur,
na osvetlenie knižnice boli zakúpené žiarivky (výmena žiariviek bola zabezpečená svojpomocne
zamestnancom knižnice) celkom vo výške: 1 000,- Eur,
- servis a údržba okien vo vstupnej hale knižnice: 285,- Eur,
- opravy a údržba služobného motorového vozidla: 142,05 Eur,
- výmena akumulátora v elektronickom zabezpečovacom systéme: 22,- Eur,
-

- oprava kosačky: 69,55 Eur.

Vozový park - Príloha č. 10

10.8

KK má v správe osobné motorové vozidlo – Citroën C3 (rok výroby 2008). Ku dňu 31.12.2019 má
najazdených celkom: 81 612 km.

Poistenie majetku – Príloha č. 11

10.9

KK v roku 2019 zaplatila za poistenie majetku organizácie finančné prostriedky vo výške: 1 759,05 €,
z toho:
-

1 415,40 €
184,75 €
41,06 €
117,84 €

poistenie majetku
zodpovednosť (úmyselné poškodenie, vandalizmus...)
povinné zmluvné poistenie služ. mot. vozidla
havarijné poistenie KASKO

10.10 Plnenie úloh na úseku BOZP, PO
Plnenie úloh na úseku BOZP, PO za rok 2019 bolo zabezpečované dodávateľským spôsobom: na
základe zmluvy č. 01032016 zo dňa 01.03.2016 firmou: Ing. Daniela Sventek Priečková, Hrancová 2099/5,
022 01 Čadca, s účinnosťou od 1.3.2016 a Dodatku č. 96/2017 k uvedenej zmluve platného od 1.12.2017.
KK má činnosti na úseku pracovnej zdravotnej služby zazmluvnené s firmou KRANKAS, s. r.o.,
Bratislavská 1, 010 01 Žilina Zmluvou zo dňa 31.12.2017 s účinnosťou od 1.1.2018.

11. Ročné dane z nehnuteľností

Príloha č. 12

V roku 2019 bola zaplatená daň z nehnuteľnosti vo výške: 2 702,65 € - z toho:
- za budovu knižnice
2 630,88 €
- za pozemky - zastavané plochy a nádvoria
71,77 €.

12. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie,
výpočtová technika, elektronické médiá
Príloha č.13/ 1- 3
Tab. 1 Hardvér a iné technické vybavenie
Počet PC
Z toho
Počet PC
spolu
prístupných
s pripojením
pre verejnosť na internet
36

Tab. 2

9

Z toho
prístupných
pre
verejnosť

Počet
pobočiek
s internetom
pre verejnosť

10

0

26

Softvérové vybavenie

Typ siete

LAN ETHERNET

Knižnično-informačný softvér

CLAVIUS

Operačné systémy

MS WINDOWS-XP, 7, 8,10,
MS WINDOWS-SERVER

Počet automatizovaných
pobočiek

0

Tab. 3

Internet

Typ pripojenia
ADSL – VucNet
VDSL Telekom

Prenosová
rýchlosť

Počet
pripojených
PC

Z toho pre
používateľov

Počet
pobočiek
s internetom
pre verejnosť

10/1 Mbps/s
80 /8 Mbps/s

2
26

0
6

0
0

Všetky knižnično-informačné procesy sú realizované
prostredníctvom
integrovaného
knižničného systému Clavius od spoločnosti LANius, ktorý knižnica získala v rámci projektu ŽSK
„Informácie bez hraníc“.
V knižnici sa využívajú dva typy pripojenia na internet: VÚCnet na ekonomické účely a ADSL pre
zamestnancov knižnice, ako aj pre verejnosť. V knižnici je prístupne aj pripojenie na Internet cez WIFI
bezplatne.

12.1 Perspektívy, vízie rozvoja
Knižnica poskytuje nenahraditeľné služby v oblasti zabezpečovania poznávacích, vzdelávacích
a kultúrnych potrieb nielen jednotlivcom, ale i celej čitateľskej verejnosti regiónu Kysuce i všetkým
návštevníkom KK. Základnými perspektívami a víziami rozvoja KK ako kultúrnej, informačnej
a vzdelávacej inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, je stabilizácia
kvalitného plnenia poslania a úloh, vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a v súlade so Zákonom
o knižniciach č. 126/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Prioritou KK bude aj v nasledujúcom období zabezpečovať poskytovanie kvalitných a efektívnych
knižnično-informačných služieb a prístupu k nim k spokojnosti širokej čitateľskej verejnosti a rozvíjať
elektronické knižnično-informačné služby – existujúce služby napr.: Spýtajte sa knižnice, predĺženie
výpožičky, e-mailové zasielanie upomienok a predupomienok, oznamy o rezerváciách a MVS a pod.;
podporovať zavádzanie nových invenčných elektronických služieb, ktoré zvyšujú komfort pre používateľov
– elektronická objednávka MVS a rešerší, objednávky odloženia dokumentu od registrovaných používateľov
prostredníctvom online katalógu Carmen alebo telefonicky. KK rozšírila zápis detí do knižnice už od 0 rokov
(v predchádzajúcich rokoch boli deti registrované od 3 rokov).
Významným predpokladom poskytovania kvalitných knižnično-informačných služieb je
systematické zhromažďovanie, uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie informácií šírených na
všetkých druhoch nosičov - cieľavedomá akvizičná činnosť doplňovania knižničných dokumentov v súlade
s požiadavkami používateľov a návštevníkov knižnice, spojená s monitorovaním a získavaním nových
knižných distribútorov s výhodnými podmienkami nákupu knižných dokumentov do fondu knižnice.
Aktuálne novinky knižničného fondu i najnovší prírastok spracovaných regionálnych článkov budú
priebežne prezentované prostredníctvom webovej stránky knižnice v záložke Nové knihy. V rámci
prezentácie nových titulov knižničných dokumentov bude naďalej knižnica s pravidelnou týždennou
periodicitou zverejňovať ich tituly s krátkou anotáciou aj v regionálnych týždenníkoch.
Kontinuálne budeme pokračovať v zmluvnom centrálnom dopĺňaní knižných dokumentov pre
knižnice obcí a miest regiónu Kysuce a poskytovať odbornú metodicko-poradenskú pomoc knižniciam
v regióne prostredníctvom metodických návštev, príp. konzultácií.
Budeme naďalej priebežne propagovať činnosť knižnice, aktuálne prezentovať činnosť, podujatia
a aktivity knižnice prostredníctvom marketingovej komunikácie, na webovej stránke KK, sociálnych sieťach,
regionálnej televízii, internetovom portáli mojeKysuce.sk, regionálnych týždenníkoch a priebežne
informovať o ich priebehu formou pozvánok, článkov, tlačových správ, fotogalérií a ďalších printových a
mediálnych výstupov.
Prioritnou oblasťou činnosti knižnice bude i regionálna bibliografia. KK využíva výkonný skener,
ktorý skvalitňuje a optimalizuje prácu s regionálnou literatúrou. Prioritne sa bude pokračovať
v digitalizovaní vybraných knižných dokumentov s regionálnou tematikou a rozširovaní archívneho fondu
regionálnej dokumentácie. Dlhodobou úlohou Úseku regionálnej dokumentácie je vytvárať databázu
regionálnych osobných a korporatívnych autorít v KIS Clavius - Obecná regionálna úroveň. Systémovo
budovať tieto databázy je veľmi dôležitým predpokladom vytvárať kvalitné výstupy - kalendáriá,
bibliografie a bibliografické súpisy. Úsek regionálnej dokumentácie čoraz častejšie oslovujú záujemcovia
o podklady regionálneho charakteru – pri tvorbe regionálnych monografií obcí a miest, pri spracovávaní
bakalárskych, diplomových, doktorandských prác a pod. Odborní zamestnanci knižnice majú záujem naďalej
poskytovať regionálne informácie a podklady a dokumenty nielen jednotlivcom, ale aj pracovníkom
kultúrnych zariadení, regionálnych médií a iných subjektov v regióne i mimo regiónu. Prioritnou úlohou KK
je, bude a zostane poskytovať kvalitné informácie z oblasti nášho regiónu Kysuce, uspokojovať individuálne
požiadavky čitateľov a návštevníkov KK aj prostredníctvom poskytovania online referenčných služieb
a elektronického dodávania informácií.

Úsek regionálnej dokumentácie organizačne zabezpečí prípravu a priebeh významnej regionálnej
čitateľskej anketovej súťaže Kniha Kysúc - výzvu na súťaž, anketové lístky, predstavovanie nominovaných
titulov v médiách, tvorbu anotácií nominovaných titulov, prezentáciu nominovaných kníh k slávnostnému
vyhodnoteniu súťaže, výstavu nominovaných kníh tejto čitateľskej súťaže. Nezastupiteľná je účasť a pomoc
na regionálnych a celoslovenských podujatiach v organizačnej garancii KK: Jurinova jeseň, Jašíkove Kysuce
a ďalších.
V spolupráci s obecnými a mestskými úradmi, obecnými a mestskými knižnicami a farskými úradmi
sa zameriavame na kompletizáciu a skenovanie v PDF formáte regionálnych obecných periodík (obecné,
farské a školské časopisy) - pre archívne účely Kysuckej knižnice. Začali sme pracovať na prieskume
farských a školských časopisov a snažíme sa ich spoločne skompletizovať a digitalizovať, v tejto aktivite
sme pokračovali aj v roku 2019. Od roku 2010 sa pre archívne účely digitalizujú výstrižky z novín
a časopisov, za roky 2010 – 2019 sú uchované na CD v elektronickej forme. Osobitne v týždenných
intervaloch sa skenujú články o činnosti Kysuckej knižnice v Čadci, ktoré sú v rámci propagácie činnosti KK
prezentované na web stránke KK (podstránka Knižnica v médiách) - týždennú aktualizáciu zabezpečuje
regionálna dokumentácia.
Edičná činnosť bude zahŕňať personálne bibliografie, bibliografické letáky, informačné letáky,
informačné záložky a pod. Naďalej sa bude realizovať spolupráca s autormi, tvoriacimi v regióne,
s vydavateľmi súčasnej literatúry, inštitúciami, orgánmi územnej samosprávy a inými organizáciami pri
tvorbe, vydávaní a sumarizácii regionálnych dokumentov.
Knižnica realizovala ďalšie schválené a finančne podporené projekty aj s viacročnou periodicitou
a zámerom knižnice je pokračovať v spracovávaní projektových žiadostí a realizovaní podporených
projektových aktivít. Finančné prostriedky, získané podporou spracovaných projektových žiadostí, tvoria
významnú časť spolufinancovania činnosti našej knižnice a je nevyhnutné pokračovať v tomto trende
získavania doplnkového financovania. Je nevyhnutné získavať mimorozpočtové zdroje, finančné prostriedky
z grantových nadácií a hľadať možnosti podpory formou sponzorských príspevkov.
Knižnici sa darí – napriek značnej konkurencii a ponuky množstva kultúrnych, vzdelávacích
i voľnočasových aktivít – udržiavať stály trend v počte organizovaných vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí, organizovaných v priebehu roka 2019. Výsledky kvalitnej a vysoko odborne
erudovanej činnosti potvrdzujú transformáciu knižnice na komunitné, multifunkčné a multikultúrne centrum,
ktoré ponúka priestor pre voľnočasové a vzdelávacie aktivity, spoločenské podujatia, kultúru a kreativitu.
V procese vytvárania rôznorodých aktivít a podujatí – na základe záujmov používateľov a návštevníkov
knižnice - bude KK pokračovať aj v nasledujúcom období.
Osobitnú pozornosť budeme venovať organizačnému zabezpečeniu celoslovenských podujatí –
predovšetkým 52. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov „Jašíkove Kysuce 2019“ a 16.
ročníku celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza „Jurinova jeseň“. KK
v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc, Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, Sdružením
knihoven ČR, Krajskou knižnicou v Žiline, Kysuckým múzeom v Čadci, Považským múzeom v Žiline ako
hlavný organizačný garant zorganizuje v dňoch 4.,5.,6. októbra 2020 v Kysuckej knižnici v Čadci 23. ročník
medzinárodného odborného knihovníckeho fóra - Kolokvium slovenských, českých a moravských
bibliografov.
Plánujeme pokračovať v organizovaní aktivít a podujatí s dlhoročnou tradíciou pre všetky vekové
kategórie – napr. Svätojánska noc pre deti i dospelých, súťaže, celoslovenské projekty a kampane,
vzdelávacie aktivity, zvyšovať profesionalitu a atraktivitu podujatí na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti,
podporovať aktivity rozvíjajúce čítanie detí a mládeže – napr. čítanie s porozumením a pod. KK plánuje
realizovať nové formy kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí prispôsobených požiadavkám
jednotlivých vekových kategórií účastníkov. Osobitnú pozornosť bude KK venovať dostupnosti knižničnoinformačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov – občanov so zdravotným postihnutím,
seniorov/seniorky a skupiny obyvateľov patriacich k sociálne znevýhodneným skupinám.
KK bude preferovať nové, netradičné a inovatívne formy realizácie podujatí, ktoré oslovia široký
okruh verejnosti, zvýšia návštevnosť knižnice a záujem o knihy a čítanie. Zamerať zvýšenú pozornosť na
propagovanie knižničných dokumentov regionálnej literárnej tvorby a jej predstaviteľov. Prehlbovať kladný
vzťah k literatúre a čítaniu u všetkých vekových skupín obyvateľstva, rozvíjať literárnu gramotnosť a
čitateľské návyky detí a mládeže organizovaním čitateľských a literárnych súťaží. Prehlbovať vzťah ku
kultúre, umeniu a kreativite realizovaním umeleckých a edukačných aktivít – výstav, súťaží a tvorivých

dielní. Rozvíjať činnosť na úseku komunitných podujatí spájajúcich rôzne spoločenské, sociálne
a vekové skupiny obyvateľov, získavať nových lektorov a zabezpečovať skvalitnenie výchovnovzdelávacích činností pre široký okruh obyvateľov. Podujatia budú organizované v spolupráci s kultúrnymi a
spoločenskými organizáciami, zdravotnými a sociálnymi zariadeniami, občianskymi združeniami a spolkami
v regióne Kysúc, Žilinskom samosprávnom kraji i so zahraničnými partnerskými a spolkovými
organizáciami.
KK bude naďalej vytvárať podmienky a podporovať zapájanie dobrovoľníkov do služieb knižnice.
KK bude rozvíjať i bohatú výstavnú činnosť - v priestoroch výpožičnej haly, na výstavných
priestoroch rozprávkovej miestnosti i množstvom menších výstav. Prezentácia tvorby maliarov, ilustrátorov,
výstavy doplňujúce autorské stretnutia so spisovateľmi, k výročiam, výstavy prác výtvarných súťaží, výstavy
k výročiam významných osobností, či tematickým podujatiam a prednáškam s cieľom doplniť a rozšíriť
informácie k danej téme a zároveň propagovať knižné fondy a literatúru. Pokračovať bude i spolupráca
s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci v prezentácii výstav tvorby neprofesionálnych výtvarníkov
v priestoroch foyeru našej knižnice.
Knižnica má prioritný záujem naďalej pod gesciou zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja
rozvíjať spoluprácu s významnými organizátormi a spoluorganizátormi súťaží, podujatí a aktivít – napr.
Spolkom slovenských spisovateľov, Literárnym fondom SR, Kysuckou kultúrnou nadáciou, Asociáciou
organizácií spisovateľov Slovenska, mestami a obcami, kultúrnymi, vzdelávacími a spoločenskými
organizáciami, školami, sociálnymi zriadeniami, klubmi, spolkami, charitou a ďalšími organizátormi.
Nie menej významná bude i pokračujúca spoluprácu s dôležitými mediálnymi partnermi:
regionálnymi týždenníkmi Kysuce a MY kysucké noviny, regionálnymi televíziami - Kysucká televízia,
TVT Turzovská televízia, internetovým portálom MojeKysuce i s ďalšími mediálnymi partnermi, z ktorých
mnohé majú celoslovenskú pôsobnosť - Kultúra – Dvojtýždenník závislý od etiky, Tlačová kancelária
Konferencie biskupov Slovenska, Televízia Lux, Rádio Lumen a pod.
V roku 2019 skončilo 5 ročné obdobie povinnej udržateľnosti investičného projektu „Rekonštrukcia
a zvýšenie energetickej efektívnosti Kysuckej knižnice v Čadci“, v rámci ktorého nebolo možné
uskutočňovať zmeny väčšieho rozsahu v objekte knižnice. Po ukončení tohto obdobia sa už v roku 2019
realizovali viaceré úpravy za účelom efektívnejšieho využívania priestorov a poskytovaných služieb – osadili
sa pákové mechanizmy na 3 okná – ventilačky vo výpožičnej hale, 2 plné nevetrateľné okná boli vymenené
za okná s možnosťou vetrania, zrekonštruovali sa hygienické zariadenia v garzónke knižnice. V úpravách
a skvalitňovaní priestorov knižnice plánujeme pokračovať i v roku 2020 a v nasledujúcich rokoch – podľa
finančných možností a dostatku disponibilných finančných zdrojov:
- Prednášková miestnosť – skvalitnenie technického vybavenia: v záujme skvalitnenia poskytovaných
služieb plánujeme spracovať v roku 2020 projekt do Fondu na podporu umenia zameraný na
skvalitnenie a rozšírenie technického vybavenia prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci –
zakúpenie kvalitnejšej techniky vrátane interaktívnej tabule. Zvyšuje sa záujem spolupracovníkov
knižnice organizovať aktivity a podujatia v prednáškovej miestnosti knižnice, máme záujem
poskytovať záujemcom tento priestor prednáškovej miestnosti za účelom zvyšovania návštevníkov
i registrovaných používateľov našej Kysuckej knižnice v Čadci.
- Vytvorenie samostatnej miestnosti v suteréne KK - zo súčasnej jednej veľkej miestnosti v suteréne
knižnice, kde je umiestnená elektrická rozvodná skriňa, plánujeme vytvoriť 2 samostatné miestnosti:
osadením priečky cca v 1/3 pôvodnej miestnosti a vybúraním otvoru na dvere, s osadením zárubne,
novými dverami, premiestnením elektriky a vzduchotechniky. Pôvodná veľká miestnosť s elektrickou
rozvodnou skriňou sa zmenší, vznikne však nová miestnosť s rozmermi cca 5 x 5 m s možnosťami
využitia na archívne a depozitárne účely (ani v jednej miestnosti nie sú okná a nie sú ani možnosti
umiestnenia okien
- Rekonštrukcia priestoru skladu vo vstupne hale KK a vytvorenie multifunkčného priestoru - vo
vstupnej hale knižnice je umiestnená drevená konštrukcia = miestnosť, v ktorej je situovaný sklad
upratovačiek. V esteticky príjemnom prostredí interiéru knižnice by bolo vhodné upraviť i tento
priestor na multifunkčný priestor – napr. na aktivity pre mládež, seniorov a pod.
Časť priestorov suterénu objektu knižnice plánujeme prenajať organizáciám v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK, príp. ďalším subjektom v záujme efektívnej správy zvereného majetku a možností získania
mimorozpočtových doplnkových finančných prostriedkov.

Knižnica spravuje osobný automobil Citroen, ktorý má veľmi malý priestor na prevoz napr.
obrazov, inštalovaných výstav, zakúpených kníh a pod. Nedostatočný a malý je i priestor prevážaných osôb Citroen je kapacitne veľmi nevyhovujúci a nedostatočný a bude vhodné nahradiť ho priestorovo väčším
služobným automobilom.
Ani v priebehu roka 2019 sa nepodarilo ukončiť náročný súdny spor. Naďalej budú naše snahy
zamerané na možnosti úspešného ukončenia dlhoročného súdneho sporu odporcu Kysuckej knižnice v Čadci
s navrhovateľom Mestskou teplárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej „MTS“), so sídlom v Čadci z roku 2009 –
podrobnosti sú uvedené v časti 15.8 Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky
výsledok, pohľadávky. Veríme, že sa podarí ukončiť tento súdny spor v prospech našej knižnice.

13. Personálna oblasť, personálne vybavenie

Príloha č.14

13.1 Organizačná štruktúra, kvalifikačná štruktúra, veková štruktúra zamestnancov,
priemerná mzda
Tab. 4a) Organizačná štruktúra Kysuckej knižnice v Čadci platná od 1.1.2019 do 31.10.2019
skutočnosť
Oddelenie/úsek

od 1.1.2019 do 31.10.2019

Fyzické osoby

Prepočítaný stav

1
1 ekonóm
2 upratovačky
1 IT pracovník,
šofér
1 odborný
knihovník
3 knihovníci

1 úv.
1 úv. ekonóm
1,5 úv. upratovačky
1 úv. IT pracovník,
šofér
1 úv. odborný
knihovník
2,5 úv. knihovník

Oddelenie knižnično-informačných
a kultúrno-vzdelávacích činnosti

1 ved. odd. –
odborný knihovník
1 odborný
knihovník,
koordinátor KVČ
10 knihovníkov

1 úv. ved. odd. –
odborný knihovník
1 úv. odborný
knihovník,
koordinátor KVČ
9,25 úv. knihovník

Spolu
z toho pracovníci R (robotnícke profesie)
z toho pracovníci na chránených
pracoviskách

21
2
0

19,25 úv.
1,5 úv.
0

Riaditeľ
Úsek koordinácie, metodiky, bibliografie
a knižničných fondov
Úsek koordinácie, metodiky, bibliografie
a knižničných fondov

Tab. 4b) Organizačná štruktúra Kysuckej knižnice v Čadci platná od 1.11.2019 do 31.12.2019 v súvislosti s nástupom jednej zamestnankyne cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci
národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“:
Oddelenie/úsek
Fyzické osoby
Riaditeľ
Úsek koordinácie, metodiky, bibliografie
a knižničných fondov
Úsek koordinácie, metodiky, bibliografie
a knižničných fondov
Oddelenie knižnično-informačných
a kultúrno-vzdelávacích činnosti

Prepočítaný stav

1
1 ekonóm
2 upratovačky
1 IT pracovník,
šofér
1 odborný
knihovník
3 knihovníci

1 úv.
1 úv. ekonóm
1,5 úv. upratovačky
1 úv. IT
pracovník,šofér
1 úv. odborný
knihovník
2,5 úv. knihovník

1 ved. odd. –
odborný knihovník
1 odborný
knihovník,
koordinátor KVČ
10 knihovníkov

1 úv. ved. odd. –
odborný knihovník
1 úv. odborný
knihovník,
koordinátor KVČ
10,25 úv. knihovník

Spolu
22
20,25 úv.
z toho pracovníci R (robotnícke profesie) 2
1,5 úv.
z toho pracovníci na chránených
0
0
pracoviskách
*v mimoevidenčnom stave bola v období od 1.1.2019 do 4.8.2019 jedna pracovníčka, ktorá bola na

rodičovskej dovolenke. K 31.8.2019 ukončila v KK pracovný pomer.
Tab. 5 Veková štruktúra zamestnancov vo fyzických osobách
Počet
Vek zamestnancov
zamestnancov
do 30 rokov
1
31 – 40 rokov
1
41 – 50 rokov
4
51 a viac rokov
16
Spolu
22
Priemerný vek
51
Tab. 6 Priemerná mzda
Ukazovateľ
r. 2018
r. 2019
Priemerná mzda spolu
786,03
865,97
Priemerná mzda bez R *
808,52
889,48
* priemerná mzda všetkých zamestnancov (vrátane riaditeľa a administratívy) bez robotníckych profesií (bez
upratovačiek)

13.2. Počet zamestnancov na dohody, sezónnych zamestnancov, chránené pracovné
miesta, aktivační zamestnanci, absolventi
V roku 2019 boli uzatvorené dve dohody – DoPČ. Jedna dohoda - DoPČ bola uzatvorená r. 2018
a bola ukončená v r. 2019.
Vyplatená mzda v r. 2019 z uvedených dohôd bola celkom: 1 442,50 € /kód zdroja 41/.

13.3. Počet a štruktúra pracovných miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov +
zdôvodnenie
V priebehu roka 2019 KK nemala neobsadené miesto dlhšie ako 6 mesiacov.

14. Práca s dobrovoľníkmi
14.1. Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností
V roku 2019 boli zaradení na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby:
- v období od 01.1.2019 - 30.6.2019 1 uchádzač o zamestnanie,
- od 1.3.2019 - do 31.8.2019 2 uchádzači ( z toho 1 len do 31.5.2019),
- od 1.6.2019 do 21.6.2019 1 uchádzač,
- od 1.12.2019 do 31.5.2020 2 uchádzači.
Na podporu a udržiavanie pracovných návykov občanov v hmotnej núdzi podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.
z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme
evidovali 5 občanov v období od 01.1.2019 do 31.12.2019.
Všetci vykonávali nasledovné činnosti:
- zakladanie knižničného fondu, oprava, čistenie a obaľovanie kníh,
- práca s čitateľmi – pomoc pri orientovaní sa vo fonde Kysuckej knižnice ,
- spolupráca pri realizácii výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatiach pre deti,
mládež a dospelých,
- archivácia knižničného fondu – práce v sklade a ďalšie pomocné práce.
Všetky výdavky spojené s ich pôsobením v knižnici boli hradené z finančných zdrojov Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Čadci.
V KK vykonávali v priebehu roka 2019 dve študentky zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci
odbornú prax.

14.2. Občianske združenia pracujúce pri organizáciách (na podporu činnosti)
Pri KK pôsobí už niekoľko rokov Občianske združenie Literárny kompas (ďalej „OZ“), ktorého
členskú základňu tvoria pracovníci KK. OZ sa v zmysle jeho stanov zameriava na rozvoj kultúrneho,
literárneho a vzdelanostného rozhľadu detí, mládeže a dospelých formou realizácie kultúrno-výchovných
a vzdelávacích podujatí. Jeho finančné zdroje tvoria ročné členské príspevky členov, sponzorské príspevky
a 2 % z daní, o ktoré sa združenie uchádza. V roku 2019 prispeli do rozpočtu členovia združenia z vlastných
prostriedkov sumou 342,17 €. Všetky prostriedky združenia sú určené na podporu podujatí knižnice. OZ
Literárny kompas podporil v roku 2019 podujatia KK sumou: 261,38 € na tieto podujatia:
- Rozprávkový karneval (22.2.2019): 43,02 €
- Ilustrujem svoju obľúbenú knižku (1.3.2019): 31,76 €
- Jazýček môj, ohýbaj sa! (20.3.2019): 11,59 €
- Môj rozprávkový svet. (17.4.2019): 39,06 €
- Svätojánska poetická noc (28.6. - 29.6.2019): 35,91 €
- Jantárová komnata- prednáška M.Z. Kučeru (24.9.2019): 50,00 €
- Supersenior 2019 ( 24.10.2019): 15,90 €
- Knižný Vševedko – krajské kolo (6.11.2019) 34,14 €.

15. Hospodárenie Kysuckej knižnice v Čadci
15.1. Rozpočet – bežný a kapitálový transfer
Rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 2019:
Bežný transfer /kód zdroja 41/
v tom 610
620
630
640

339 561,- €
200 326,- €
70 014,- €
69 221,- €
0,- €

Kapitálový transfer /kód zdroja 41/

0,- €

Merateľné ukazovatele:
Počet registrovaných používateľov za rok:
5 500
Počet výpožičiek:
250 000
Počet návštevníkov knižnice za rok:
80 000
Počet zrealizovaných podujatí za rok:
550
Príjmy z poplatkov za knižničné činnosti a služby za rok:
13 500
Počet bibliografických záznamov v regionálnej článkovej databáze za rok
400
V 630 – tovary a služby sú finančné prostriedky: na udržateľnosť knižničného systému Clavius vo výške:
2 500,00 €, na nákup knižničného fondu vo výške: 5 000,00 € a na nákup kamerového systému vo výške
1 000,00 €.

15.2. Čerpanie rozpočtu, úpravy rozpočtu, rozpočtové opatrenia v eur (jednotlivo),
upravený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu – komentár, zdôvodnenie
Rozpočtové opatrenia v priebehu roka 2019:
a) 1. úprava rozpočtu - opatrenie 03111/2019/OK-9 zo dňa 9.05.2019:
Výdavky celkom (600 + 700):
o 2 147,- €
Bežné výdavky celkom (600):
o
397,- €
Z toho:
Bežné transfery (640):
o
397,- €
- 641 001 Transfery v rámci verejnej správy:
o
397,- €
v tom:Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania (610) o
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)
Bežné transfery (640)
Kapitálové výdavky (700)
Finančné prostriedky:

0,- €
o
0,- €
o
397,- €
o
0,- €
o 1750,- €

-

-

na 630 - Tovary a služby (kód zdroja 41) vo
výške
397,00
€
boli
určené
na
spolufinancovanie ŽSK k dotáciám z Fondu na podporu umenia na rok 2019 (č. 19-157-00714 vo
výške: 210,00 €, č. 19-157-00708 vo výške 187,00 €).
na 700 - Kapitálové výdavky (kód zdroja 41) vo výške 1 750,00 € boli určené na obstaranie
a osadenie 4 ks pákových ovládačov so sklopnými nožnicami na otváranie okien vo výpožičnej hale
a výmenu dvoch neotvárateľných okien aj s demontážou za okná s možnosťou otvárania podľa
požiadavky knižnice.

b) 2. úprava rozpočtu - opatrenie 03111/2019/OK-12 zo dňa 25.06.2019:
Výdavky celkom (600+700):
o
2981,- €
Bežné výdavky (600):
o 2 981,- €
Z toho:
Bežné transfery (640):
o 2 981,- €
- 641 001 Transfery v rámci verejnej správy:
o 2 981,- €
v tom: Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania (610)
o 2 209,- €
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
o
0,- €
Tovary a služby (630)
o
0,- €
Kapitálové výdavky (700)
o
0,- €
Finančné prostriedky:
- na 610 - mzdy (kód zdroja 41) vo výške 2209,- € sú účelovo určené na navýšenie fin. prostriedkov na
odmenu riaditeľa za prvý polrok 2019 a odmenu za dlhoročné prac. zásluhy (pri dosiahnutí 60 rokov
veku) zamestnankyni knižnice,
- na 620 - poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41)vo výške 772,- €
c) 2. úprava rozpočtu - opatrenie 03111/2019/OK-14 zo dňa 08.07.2019:
Výdavky celkom (600 + 700):
o 10 000,- €
Bežné výdavky (600):
o
0,- €
Z toho:
Bežné transfery (640):
o
0,- €
- 641 001 Transfery v rámci verejnej správy:
o
0,- €
Kapitalové výdavky (700)
o 10 000,- €
Finančné prostriedky:
- na 700 - Kapitálové výdavky (kód zdroja 52) vo výške: 10 000,00 € boli určené na stavebné úpravy
hygienických zariadení v suteréne.
d) 3. úprava rozpočtu - opatrenie 03111/2019/OK-18 zo dňa 17.09.2019:
Výdavky celkom (600+700):
o 5 603,- €
Bežné výdavky (600):
o 5 603,- €
Z toho:
Bežné transfery (640):
o 5 603,- €
- 641 001 Transfery v rámci verejnej správy:
o 5 603,- €
v tom: Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania (610)
o 2 053,- €
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
o 1 344,- €
Tovary a služby (630)
o
165,- €
Bežné transfery (640)
o 2 041,- €
Kapitálové výdavky (700)
o
0,- €
Finančné prostriedky:
- na 610 - mzdy (kód zdroja 41) vo výške 2 053,- € sú účelovo určené na navýšenie finančných
prostriedkov na odmenu za dlhoročné pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku zamestnankyni
knižnice a mzdy pracovníčky za mesiac 8/2019 pri rozviazaní pracovného pomeru dohodou k 31.8.2019.
- na 620 - poistné a príspevok do posťovní (kód zdroja 41)vo výške 1344,- € k mzdám a bežným
transférom,
- na 630 - Tovary a služby (kód zdroja 41) vo výške: 165,00 € boli určené na spolufinancovanie ŽSK
k dotáciám z Fondu na podporu umenia na rok 2019 (č. 19-513-01828: 80,00 €, č. 19-513-01832: 85,00
€),
- na 640 – bežné transfery (kód zdroja 41) vo výške 2041,- € sú určené na odstupné pre zamestnankyňu,
ktorej skončil pracovný pomer.

e) 4. úprava rozpočtu - opatrenie 03111/2019/OK-21 zo dňa 27.11.2019:
Výdavky celkom (600 + 700):
o
685,- €
Bežné výdavky celkom (600):
o
685,- €
Z toho:
Bežné transfery (640):
o
685,- €
- 641 001 Transfery v rámci verejnej správy:
o
685,- €
v tom: Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)
Bežné transfery (640)
Kapitálové výdavky (700)

o
o
o
o
o

0,- €
0,- €
685,- €
0,- €
0,- €

Finančné prostriedky:
- na 630 - Tovary a služby (kód zdroja 41) vo výške 685,00 € boli určené na spolufinancovanie ŽSK
k dotáciám z Fondu na podporu umenia na rok 2019 (č. 19-514-04314 vo výške: 685,00 €).
f) Úprava záväzných limitov - opatrenie 03111/2019/OK-24 zo dňa 20.12.2019:
Výdavky celkom (600 + 700):
o
2 020,- €
Bežné výdavky (600):
o
2 020,- €
Z toho:
Bežné transfery (640):
o 2 020,00 €
641 001 Transfery v rámci verejnej správy:
o 2 020,00 €
v tom: Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania (610)
o 1 950,00 €
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
o - 1 950,00 €
Tovary a služby (630)
o
2 020,00 €
Kapitálové výdavky (700)
o
0,00 €
Finančné prostriedky:
- na 630 - tovary a služby vo výške: 2 020,00 € boli určené na nákup žiariviek (materiál na svojpomocnú
opravu a údržbu osvetlenia vnútorných priestorov knižnice) a na aktualizáciu elektronického
dochádzkového systému.
- Zmena účelu použitia: Kamerový systém vo výške 10,- € na elektrickú energiu, z udržateľnosti
knižničného systému vo výške 59,- € na elektrickú energiu.

15.3. Náklady, výnosy, sebestačnosť
Náklady celkom v roku 2019:
Výnosy celkom v roku 2019:
z toho: vlastné príjmy
dotácie z verejných zdrojov

Príloha č.15
432 840,24
422 126,15
15 144,66
406 981,49

€
€
€
€

Sebestačnosť: 3,498913%

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)
Výnosy k 31.12.2018 predstavujú čiastku:
z toho:
602 – tržby z predaja služieb:
z toho - upomienky
- zápisné
- ostatné tržby od čitateľov
648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
691 – výnosy z BT VÚC
692 – výnosy z KT VÚC
693 – výnosy z BT ŠR
694 – výnosy z KT ŠR
697 – výnosy z BT od ostatných subjektov

422 126,15 €
14 315,79 €
3 443,18 €
8 239,40 €
2 633,21 €
828,87 €
351 247,00 €
23 757,50 €
26 621,16 €
333,48 €
5 022,35 €

15.5. Náklady na hlavnú činnosť, z toho
prevádzkové náklady – energie, teplo, vodné,
stočné, telekomunikačné služby, cestovné
Celkové náklady na hlavnú činnosť roku 2019 predstavovali čiastku 432 840,24 € - z toho:
- elektrická energia
9 780,07 €
- zemný plyn
10 219,41 €
- vodné a stočné
3 545,97 €
- telekomunikačné služby
1 585,37 €
- cestovné
679,19 €

15.6. Mzdové náklady
Rozpočtované mzdové náklady na rok 2019: 200 326,00 € (kód zdroja 41- schválený rozpočet)
Mzdové náklady - skutočnosť rok 2019: 209 511,14 €
z toho:
R + ekonómka
22 901,01 €
ostatní pracovníci
185 167,63 €
DoPČ
1 442,50 €

15.7 Tvorba odpisov a finančné krytie
V roku 2019 boli odpisy tvorené z odpisov DDHM a DDNHM a predstavovali čiastku: 24 204,42€
a neboli finančne kryté.

15.8. Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky výsledok,
pohľadávky
K 31.12.2019 boli KK doručené dodávateľské faktúry od dodávateľov:
- Ing. Daniela Sventek Priečková,
- Slovak Telekom a. s.,
- ŽSK Žilina,
- LITA, autorská spoločnosť,
- Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina
- BCF, a.s., Banská Bystrica
s lehotou splatnosti v roku 2020 (saldokonto dfa) vo výške 1 987,62€, ktoré boli uhradené v lehote
splatnosti v roku 2020.
Hospodársky výsledok:
KK dosiahla záporný hospodársky výsledok vo výške : - 10 714,09 €.
Záporný hospodársky výsledok vznikol z dôvodu tvorby rezervy na odchodné a použitia a spotreby
finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (prostriedkov, ktoré nemali finančné krytie vo výnosoch
roku 2019).
K 31.12.2019 mala knižnica na zostatok finančných prostriedkov na úhradu záväzkov za rok 2019,
ktoré boli uhradené v termíne ich splatnosti až v roku 2020 a tieto záväzky nemohli byť uhrádzané
z finančných prostriedkov rozpočtu knižnice na rok 2020, nakoľko patrili do nákladov roku 2019.
Pretrváva dlhoročný súdny právny spor odporcu Kysuckej knižnice v Čadci s navrhovateľom
Mestskou teplárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej „MTS“), so sídlom v Čadci z roku 2009. MTS uzatvorila
dňa 21.12.2005 s Kysuckou knižnicou v Čadci Kúpnu zmluvu č. 11/2005/III na dodávku tepla pre ústredné
vykurovanie v knižnici. V dôsledku havarijnej situácie MTS prestala knižnici dodávať teplo a knižnica
vďaka zriaďovateľovi ŽSK vybudovala v závere roka 2006 vlastnú kotolňu a vypovedala MTS zmluvu na
dodávku tepla. Navrhovateľ MTS podal Okresnému súdu Čadca 30.03.2009 žalobu o zaplatenie sumy
5 797,51 €. Navrhovateľ podal dovolanie voči rozsudku Okresného súdu Dolný Kubín. Kysuckú knižnicu
v Čadci od začiatku súdneho sporu zastupuje JUDr. Tatiana Polková, advokátka so sídlom v Žiline. Veríme,
že tento súdny proces sa ukončí v prospech Kysuckej knižnice v Čadci.

15.9. Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie)
-

Knižnici boli poskytnuté od zriaďovateľa finančné prostriedky na kapitálové výdavky:
na 4 pákové mechanizmy – pákové ovládače so sklopnými nožnicami a na 2 okná s možnosťou
vetrania celkom v sume: 1 750,00 Eur (kód zdroja 41),
na stavebné úpravy hygienických zariadení v suteréne v sume: 9 873,54 Eur (kód zdroja 52).

Objem finančných prostriedkov získaných z Dotácií MK SR (zdroj 111), FPU
a z ďalších zdrojov (sponzorské, iné)

15.10.

Objem FP získaných z GS MK SR (kód zdroja 111):

2 617,00 €

Objem FP získaných z verejných zdrojov FPU (kód zdroja 11H):
23 400,00 €
KK získala účelovú dotáciu vo výške celkom: 23 400,00 €, z ktorej sme nevyčerpali a vrátili sumu: 22,40 €;
reálne čerpanie bolo vo výške: 23 377,60 €.
Objem FP od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (kód zdroja: 1AC1,1AC2,) na refundáciu nákladov v
rámci dobrovoľníckej činnosti (výdavkov za uhradené úrazové poistenie dobrovoľníkov) vo výške: 26,56 €.
Objem FP získaných z GS Mesta Čadca (kód zdroja 11H):
Objem sponzorských FP (kód zdroja 71) vo výške:
z toho:
- vo výške 30,00 € od Ľubomíra Špilku,
- vo výške 150,00 € od Kysuckej kultúrnej nadácie.

600,00 €
180,00 €

15.11. Vykonávaná podnikateľská činnosť (obsah činnosti, výška príjmov)
KK v roku 2019 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

16. Zmluvy

Príloha č. 16

V roku 2019 KK uzatvorila 94 zmlúv a dohôd, 32 darovacích zmlúv.
a) dodávateľské zmluvy a dohody v počte 69 z toho: zmluvy o poskytnutí služieb (dodávka
elektrickej energie, zemného plynu, odborné skúšky a odborné prehliadky plynových zariadení
a výťahu, revízie elektrických spotrebičov a náradia, ...) – v počte 5, zmluva o umeleckom výkone
umelca – v počte 15, príkazná zmluva – v počte 3, zmluva o dielo – v počte 29, zmluva o výpožičke

(motorového vozidla, zbierkových predmetov zo zbierkového fondu etnografie
požičiavateľa) – v počte 8 poistná zmluva – v počte 5, zmluva o zverení majetku do správy
– v počte 4
b) odberateľské zmluvy a dohody v počte 18 z toho: zmluva o poskytnutí dotácie – v počte 8, dohody
o doplňovaní KF – v počte 9, dohoda o mentorskom zapracovaní a prax u zamestnávateľa.-Praxou k
zamestnaniu – v počte 1,
c) dodávateľsko – odberateľské zmluvy v počte 7, z toho: zmluvy o vzájomnej spolupráci – v počte
4, dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
– v počte 3
d) darovacie a sponzorské zmluvy v počte 32, z toho: darovacie zmluvy autorské – v počte 4,
darovacie zmluvy anonymných darcov – v počte 16, darovacie zmluvy neanonymných darcov –
v počte 7, darovacie zmluvy od organizácii – v počte 4, sponzorské zmluvy – v počte 1

Prílohy:
Príloha č. 1: Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s
inými kultúrnymi organizáciami, mestami, obcami, 3. sektorom a občianskymi
združeniami
Príloha č. 2: Medzinárodná spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Príloha č. 3: Návštevnosť, výkony a náklady na pracoviská kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK
Príloha č. 4: Využitie kultúrnych poukazov
Príloha č. 5: Projekty kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (hárky 1-2)
Príloha č. 6: Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie
Príloha č. 7: Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť

Príloha č. 8: Prevádzkované priestory prenajaté

od iných subjektov

Príloha č. 9: Spravované priestory prenajaté iným subjektom
Príloha č. 10: Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Príloha č. 11: Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Príloha č. 12: Daň z nehnuteľností kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Príloha č. 13: Elektronizácia kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (hárky 1- 3 )
Príloha č. 14: Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Príloha č. 15: Náklady, výnosy a sebestačnosť kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK
Príloha č. 16: Zmluvy kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

II. ODBORNÁ ČINNOSŤ

KNIŽNICE

1. Základné činnosti Kysuckej knižnice v Čadci
1.1 Knižničné fondy
Kysucká knižnica v Čadci spracováva získané knižničné dokumenty v knižničnoinformačnom systéme Clavius. Je to integrovaný knižnično-informačný systém, ktorý v sebe zahŕňa
automatizáciu všetkých knihovníckych procesov. Umožňuje - okrem spracovania a revízie
dokumentov, evidencie čitateľov a poplatkov - vystavovať on-line databázu dokumentov Kysuckej
knižnice, ktoré má knižnica vo svojom fonde, v celosvetovej informačnej sieti Internet
prostredníctvom On-line katalógu.
Od roku 2012 je čitateľom k dispozícii na webovej stránke Kysuckej knižnice elektronický on-line
katalóg Carmen. On-line katalógom sa nahradil dovtedy vybudovaný systém katalógov a kartoték,
ktorý bol budovaný klasickou lístkovou formou a slúžil čitateľom a používateľom knižnice na
vyhľadávanie informácií. Knižničný fond budovaný z tlačených dokumentov je sprístupnený
používateľom knižnice vo voľnom výbere. Multiplicitné knižničné dokumenty v tlačenej forme sú
uložené v skladových priestoroch Kysuckej knižnice. Špeciálne dokumenty sú sprístupňované
používateľom na študijné účely iba na požiadanie. K 31.12.2019 databáza knižnice obsahuje údaje
o 135 452 knižničných jednotkách a o 86 005 tituloch. Činnosť Úseku koordinácie, metodiky,
bibliografie a knižničných fondov – akvizícia a katalogizácia sa odvíjala aj v roku 2019 od
základných úloh vyplývajúcich z Plánu činnosti Kysuckej knižnice v Čadci na rok 2019 – Plán
akvizičnej, katalogizačnej činnosti, ochrany KF Kysuckej knižnice v Čadci a centrálneho
doplňovania KF verejných knižníc regiónu v roku 2019.
Tab. 1 Zloženie knižničných fondov podľa druhu

- 2 704

% z celku
2018
100 %

% z celku
2019
100 %

Rozdiel
v %
0

8 303
6
8 297

- 5 489
- 109
- 5 380

9,98
0,08
9.90

6,13
0,00
6,13

- 3,85
- 0,08
- 3,77

55 943
46 229
8 020
26 260
111
120

- 3 783
+ 625
+ 14
+ 440
+ 1
+ 1

43,23
33,01
5,79
17,97
0,08
0,09

41,30
34,13
5,92
18,65
0,08
0,09

- 1,93
+ 1,12
+ 0,13
+ 0,68
0
0

Druh dokumentu

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

knižničný fond
z toho špeciálne
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

138 156

135 452

13 792
115
13 677
59 726
45 604
8 006
24 820
110
119

Tab. 1. zobrazuje a porovnáva čistý stav knižničného fondu rokov 2018 a 2019 a zároveň aj jeho zloženie.
Z údajov uvedených v tabuľke vyplýva, že v porovnaní s rokom 2018 došlo k poklesu čistého stavu
knižničných dokumentov o 2 704 knižničných jednotiek. Pokles sa odráža aj v percentuálnom prepočte.
Vyšší úbytok knižničného fondu tabuľka zaznamenáva pri špeciálnych dokumentoch. V percentuálnom
vyhodnotení je to úbytok takmer 4 %. Úbytok predstavuje vyradenie opotrebovaných, zastaralých
a technicky nepoužiteľných gramoplatní a magnetofónových pások, ktoré zaťažovali sklady knižnice
a technicky i prakticky sa viac rokov vôbec nevyužívali.
Tabuľka zaznamenáva aj úbytok knižničných jednotiek v porovnaní s rokom 2018 aj v kategórii
náučných dokumentov pre dospelých o 3 783 KJ, naopak nárast dokumentov zaznamenáva v kategóriách
beletrie pre dospelých, v kategórii náučných dokumentov pre deti a mládež a v kategórii beletrie pre deti
a mládež. Z uvedených údajov vyplýva, že najvyšším počtom dokumentov disponuje Kysucká knižnica
knižničným fondom odborných dokumentov pre dospelých.
V porovnaní s rokom 2018 je pokles knižničných dokumentov vo fonde Kysuckej knižnice takmer
až o 2 % - z dôvodu očisty fondu knižnice, z knižničného fondu sa vyradili technicky nepoužiteľné,
opotrebované a zastaralé knižničné dokumenty.

V roku 2019 zaznamenala knižnica nárast titulov dochádzajúcich periodík zo 110 na 111 kusov
v počte 120 exemplárov.
Tab. 2 Prírastky, úbytky
Ukazovateľ

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

prírastok knižničného fondu

4 630

3 860

- 770

z toho kúpou
- z toho z rozpoč. zdrojov
vrátane vlastných príjmov
a vrátane účelovej dotácie
ŽSK
úbytok knižničného fondu
skutočný prírastok

3 074

2 781

- 293

3 383

1 908

1 475

2 740
1 890

6 564
- 2 704

+ 3 824
- 814

Akvizičná činnosť Kysuckej knižnice aj v tomto roku bola zameraná predovšetkým na sledovanie
knižného trhu a edičných plánov s prihliadnutím na čitateľské zázemie knižnice. Bolo zrealizovaných 77
objednávok pre Kysuckú knižnicu a 28 objednávok pre mestské a obecné knižnice kysuckého regiónu a 9
objednávok pre knižnice kysuckého regiónu, ktoré požiadali o poskytnutie finančných prostriedkov z dotácií
poskytovaných MK SR prostredníctvom Fondu na podporu umenia na nákup knižničného fondu.
V roku 2019 knižnica akvizíciou získala 3 860 knižničných dokumentov a 3 191 nových titulov. V prepočte
získala knižnica 1,21 zväzku z jedného titulu, v roku 2018 to bolo v prepočte 1,23 zväzku z jedného titulu.
Tabuľka 2. Prírastky, úbytky vykazuje výsledky v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018. Porovnaním
prírastku a úbytku knižničného fondu je zaznamenaný skutočný prírastok, v tomto prípade o pokles prírastku
oproti roku 2018 v počte o 770 knižničných dokumentov – v dôsledku väčšieho vyraďovania
opotrebovaných knižničných dokumentov z fondu knižnice.
Nákupná cena prírastku knižničného fondu v priebehu roku 2019 je 24 427,72 €.
Knižnica získavala knižničné dokumenty predovšetkým kúpou z finančných prostriedkov, ktoré pozostávali
z rozpočtových zdrojov vrátane vlastných príjmov z účelovej dotácie zriaďovateľa knižnice ŽSK,
z finančných prostriedkov z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, zo
spolufinancovania tohto projektu a z finančných prostriedkov MK SR, ktorými bol podporený projekt pre
deti a mládež.
Rozpočtové zdroje a vlastné príjmy v roku 2019 tvorili sumu na nákup knižničných dokumentov vo výške
5149,33 € a akvizíciou sa získalo 588 KD.
Z účelovej dotácie poskytnutej ŽSK vo výške 5 000,00 € knižnica získala 556 knižničné dokumenty
v nákladovej cene 5 005,54 €.
Z finančných prostriedkov poskytnutých z Fondu na podporu umenia na projekt „Systematická akvizičná
činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi“ číslo projektu 19-514-04314 vo výške 13 000 € knižnica získala
1 449 KD. Spolufinancovanie projektu „Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi“
zabezpečil ŽSK vo výške 685 € a získali sme do fondu 88 KD.
Z projektu Večné deti v tvorivých dielňach, podporeného Ministerstvom kultúry SR vo výške 500 € získala
knižnica do fondu 98 KD v celkovej hodnote 500,38 €.
Všetky projekty boli spolufinancované zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom.
Sponzorskou zmluvou získala knižnica finančnú hodnotu 30 € od Ľubomíra Špilku na kúpu knižničných
dokumentov. Z tejto sumy sa kúpili 2 knižničné dokumenty.
Akvizičná činnosť zahŕňa v sebe aj realizovanie objednávok u dodávateľov alebo kníhpredajcov. V roku
2019 sa zrealizovala kúpa knižničných dokumentov prostredníctvom 103 objednávok. Z toho
prostredníctvom 78 objednávok bola zrealizovaná kúpa KD pre Kysuckú knižnicu a prostredníctvom 28
objednávok pre obecné a mestské knižnice regiónu.
Významnú časť získaných knižničných dokumentov v knižnici každoročne tvoria dary. Darcami sú
vo väčšej miere anonymní darcovia, čitatelia knižnice, samotní autori publikácií, regionálni vydavatelia
a knižní predajcovia, s ktorými knižnica spolupracuje. V roku 2019 pribudlo do fondu 872 dokumentov
formou daru, to tvorí 22,60 % z celého množstva získaných knižničných dokumentov.
Najvýznamnejšími darcami v roku 2019 sú tradične anonymní darcovia a z inštitúcií boli najštedrejší
Kysucké múzeum v Čadci a vydavateľstvo Magma.

Formou povinného výtlačku v zmysle zákona NR SR č. 535/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.
183/2000 Z. z. o povinných výtlačkoch v znení neskorších predpisov získala knižnica 4 KD od inštitúcií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
V roku 2019 knižnica doplnila knižničný fond na pobočke KK pri ZŠ Čadca-Milošová u Prívary
o 129 nových a zaujímavých knižných titulov pre deti.
V sledovanom roku sa z knižničného fondu knižnice vyradilo 6 564 KD, čo je o 3 824 KD viac ako
v roku 2018. Vyradili sa z fondu predovšetkým špeciálne knižničné dokumenty z dôvodu zastaranosti
a opotrebovania v počte 6 435 KD a 129 DK boli vyradené z dôvodu strát (nedobytné a nahradené).
Skladba prírastkov podľa druhov literatúry
r. 2018
r. 2019
Druh literatúry
počet KJ
počet KJ
odborná pre dospelých
1 379
1 011
krásna pre dospelých
1 824
1 585
odborná pre deti
299
223
krásna pre deti
1 118
1 031
špeciálne dokumenty
10
10
spolu
4 630
3 860
Tab. 3

Rozdiel
- 368
- 239
- 76
- 87
0
- 770

r. 2018
v %
29,78
39,40
6,46
24,15
0,21
100 %

r. 2019
v %
26,19
41,06
5,78
26,71
0,26
100 %

Rozdiel
v %
- 3,59
+ 1,66
- 0,68
+ 2,56
+ 0,05
0

Tabuľka 3 analyzuje skladbu prírastkov knižničných dokumentov podľa druhov literatúry v knižničnom
fonde.

Podľa druhov dokumentov najviac získala knižnica v roku 2019 tlačených dokumentov a to
predovšetkým vo forme kníh, brožúr a iných tlačených dokumentov v počte 3 850 KJ. Pokles
v prírastkoch knižnica zaznamenala u všetkých druhoch literatúry. Najväčší úbytok knižnica
zaznamenala u odbornej literatúry pre dospelých. Vo forme špeciálnych dokumentoch knižnica
získala 10 dokumentov - taký istý počet ako v roku 2018.
Tab. 4 Prírastok knižničných fondov kúpou na obyvateľa a používateľa
Prírastok KF /počet KJ na:
r. 2018
r. 2019
Rozdiel
1 obyvateľa
0,13
0,12
1 používateľa
0,53
0,48
- 0,05
Kúpa: 2781
Obyvatelia: 24 036
Používatelia: 5 807

Tabuľka vykazuje pokles knižničného fondu v roku 2019 o 0,01 KD na jedného obyvateľa a o 0,05 KD na
jedného používateľa v porovnaní s rokom 2018. Prírastok knižničného fondu kúpou na obyvateľa
a používateľa je prepočítaný ukazovateľom obyvatelia 24 036 a používatelia 5 807 s výškou kúpou získaných
knižničných dokumentov v roku 2019 v počte 2 781 KJ.
Tab. 5 Jazykové zloženie prírastkov (z prírastkov kníh)
Jazyk dokumentu
česky
anglicky
nemecky
viacjazyčné
poľsky
slovensky

Počet k.j.

% z celk.počtu

871
13
5
1
3
2957

22,62
0,34
0,13
0,02
0,08
76,81

V percentuálnom vyjadrení takmer 77% z celkového počtu prírastkov knižných dokumentov KK tvoria knižné
dokumenty vydané v slovenskom jazyku. Prírastky knižných dokumentov napísané v českom jazyku vzrástli z
21,73 na takmer 23%. V iných jazykoch bol zaznamenaný percentuálny pokles v desatinách percent.
V prepočte na KD knižnica v slovenskom jazyku získala 2 957 KJ, v českom 871 KJ a v iných jazykoch 22
KJ.
Tab. 6 Počet zväzkov na obyvateľa a používateľa
Počet zväzkov KF na:
1 obyvateľa
1 používateľa
Čistý stav fondu: 135 452

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

5,72
23,84

5,64
23,15

-0,08
- 0,69

Obyvatelia: 24 036
Používatelia: 5 807

Akvizícia v počte 3 860 KD, vyradenie v počte 6 564 KJ a zvýšenie počtu používateľov na 5 807 v roku
2019 malo za následok zníženie počtu zväzkov knižničných dokumentov v prepočte na jedného používateľa
na 23,15 zväzku, kým v roku 2018 bol tento ukazovateľ na hodnote 23,84 zväzku na používateľa. Počet
zväzkov v roku 2019 poklesol o 0,69 zväzku.
V prepočte zväzkov na jedného obyvateľa sa znížili zväzky o 5,64 a pokles je oproti roku 2018 o 0,08
zväzku.
Údaj sa prepočítaval z tab. 1 Zloženie knižničných fondov podľa druhu a to stav knižničného fondu, ktorý
tvorí 135 452 zväzkov knižničných dokumentov k 31.12.2019.
Tab. 7 Prostriedky na nákup knižničných fondov
Finančná
€ na nákup KF v r. 2018
hodnota
Druh dokumentu
knižných
spolu
z toho
darov v r.
granty
2018
a fin.dary
knihy a ostatné
tlačené dokum.
7 836,60
25 489,30
9 707,14
Špeciálne
dokumenty
3,50
108,78
66,86
Spolu
Periodiká
Spolu nákup KF

Finančná
hodnota
knižných
darov v r.
2019

€ na nákup KF v r. 2019
spolu
z toho
granty
a fin. dary

4 807,55

24 420,72

34,80

7,00

13 549,75
0,00

Rozdiel v €
na nákup KF
2018/2019

- 1068.58
- 101,78

7 840,10

25 598,08

9 774,00

4 842,35

24 427,72

13 549,75

- 1 170,36

153,70

2 631,27

0,00

1 69,98

2 859,56

0,00

+ 228,29

7 993,80

28 229,35

9 774,00

5 012,33

2 7287,28

13 549,75

- 942,07

Tabuľka podáva prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré boli použité na nákup knižničných fondov a o
finančných prostriedkoch za darované knižničné dokumenty.
Akvizičnou činnosťou formou daru, kúpou, projektovou činnosťou, náhradou, povinným výtlačkom, formou
spolufinancovania, vlastnou vydavateľskou činnosťou a inou formou akvizície v roku 2019 získala KK
knižničné dokumenty v celkovej hodnote 38 838,37 €. Čerpanie finančných príspevkov na nákup
knižničného fondu spolu s periodikami bol v roku 2019 vo výške 27 287,28 €. Na zlepšenie finančnej
situácie na nákup knižničných dokumentov boli aj v roku 2019 vypracované projekty na granty kúpou
knižničných dokumentov.
Periodiká pre potreby knižnice boli zakúpené vo výške 2 859,56 €. Knižné a ostatné tlačené dokumenty boli
získané v nákladovej cene 24 427,72 €, z toho projektovou činnosťou zakúpené vo výške 13 549,75 €.
Špeciálne dokumenty boli zakúpené v cene 7,00 €.
ŽSK v roku 2019 poskytol knižnici účelovú dotáciu na nákup KD vo výške 5 000,00 €.
Z projektovej činnosti poskytnutých z verejných finančných prostriedkov MK SR z Fondu na podporu
umenia sumou vo výške 13 000 €, ktorú knižnica dostala na projekt s názvom Systematická akvizičná
činnosť - cesta k spokojnému čitateľovi. Spoluúčasť na tento projekt bola stanovená podľa príslušných
ustanovení zákona o FPU a to vo výške v sume minimálne 685,00 € - spolufinancoval ŽSK. (Suma sa
nezarátava sa do financií poskytnutých z FPU). Vlastné zdroje: 57,78 €.
Z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2019 na kultúrnu
aktivitu osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva na podporu
projektu s názvom Večné deti v tvorivých dielňach bola vyčlenená na kúpu KD finančná hodnota 500 €.
Vlastné zdroje: 140,45 €.
Všetky projekty boli spolufinancované zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom a z vlastných
zdrojov.
Finančná hodnota knižných darov v roku 2019 spolu s periodikami knižnice je vo výške 5 012,33 €. Táto
suma pozostáva z hodnoty darov od anonymných a neanonymných darcov, náhrad za stratené knižničné
dokumenty, povinného výtlačku a iným spôsobom získaných KD. V hodnote daru je súčasne vykázaná
hodnota dokumentov získaných vlastnou publikačnou činnosťou knižnice.

Kúpu periodík knižnica v roku 2019 zrealizovala v sume 2 859,56 €, čo je o 228,29 € viac ako v roku
2018. Darom knižnica získala 16 titulov periodík v hodnote 101,68 €, povinným výtlačkom pre
bibliografické oddelenie sa získali periodiká v počte 19 titulov a hodnota daru formou povinného výtlačku je
68,30 €.
Jazykové zloženie periodík v roku 2019 je 99 titulov v slovenskom jazyku, 11 v českom jazyku a 1
v anglickom jazyku.
Tab. 8 Priemerná cena dokumentov v eur
Druh dokumentu
knihy a ostatné tlačené
dokumenty
špeciálne dokumenty
dokumenty spolu

cena v r. 2018

cena v r. 2019

Rozdiel

5,59

8,78

+ 3,19

27,20
5,61

7,00
8,78

- 20,20
+ 3,17

Knižničné dokumenty sa získavali predovšetkým od knižných distribútorov za veľkoobchodné ceny
a dojednané zľavy z odporúčanej predajnej ceny. Zľavy sa počas roka pohybovali u vybraných distribútorov
v rozpätí od 15 do 40 % a u niektorých dodávateľov aj za špeciálne zľavy. Niektoré žiadané KD alebo
dokumenty regionálneho charakteru, ktoré sa nepodarilo zabezpečiť prostredníctvom distribútorov
a predajcov kníh, knižnica získavala u kníhpredajcov za plnú cenu alebo len s minimálnou zľavou.
Dojednanými zľavami sa v roku 2019 ušetrili pri kúpe knižničných dokumentov finančné prostriedky vo
výške 9 737,60 € z celkovej odporúčanej predajnej ceny.
Priemerná cena kúpených dokumentov v roku 2019 je 8,78 € a špeciálnych dokumentov 7,00 €. V porovnaní
s rokom 2018 je priemerná cena kúpou získaných dokumentov vyššia o 3,17 €
Tab. 9 Nákup knižničných fondov v eur na obyvateľa a používateľa
Nákup KF v eur na:

1 obyvateľa
1 používateľa
Nákup: 27 287,28 € (KD+P)
Obyvatelia: 24 036
Používatelia: 5 807

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

1,16
4,39

1,14
4,70

- 0,02
+ 0,31

Podľa tabuľky v sledovanom roku 2019 došlo k zvýšeniu sumy pri kúpe knižničných dokumentov pri
ukazovateli na nákup na 1 používateľa o 0,31 € a pri ukazovateli na jedného obyvateľa došlo k zníženiu o
0,02 €.

Komentár ku knižničným fondom a ich ochrane.
Metodická činnosť:
Kysucká knižnica v Čadci v rámci odbornej metodickej pomoci verejným knižniciam okresov Čadca
a Kysucké Nové Mesto ponúka každý rok centrálne doplňovanie KF za zľavy, ktoré má knižnica dojednané
u knižných distribútorov a kníhpredajcov vrátane odborného spracovania zakúpených KD (katalóg
s bibliografickým popisom a knižný lístok). Ponúkanú službu verejným knižniciam – centrálny nákup
a spracovanie v roku 2019 využilo 13 knižníc kysuckého regiónu, z toho: mestské knižnice v Kysuckom
Novom Meste a v Krásne nad Kysucou. Z obecných knižníc: knižnica v Čiernom, Dunajove, Klokočove,
Makove, Ochodnici, Rudine, Rudinskej, Skalitom, Svrčinovci a v Zákopčí. Počet knižníc, ktoré sa zapájajú
do centrálneho nákupu, súvisí s finančnými možnosťami obcí alebo mesta. Formou centrálneho nákupu bola
zrealizovaná kúpa knižničných dokumentov z verejných finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia
pre 4 obecné knižnice vo výške 3 401,16 €. Bolo zakúpených 464 KD v priemernej cene knižničného
dokumentu 7,33 €. V porovnaní s rokom 2018 sa z verejných finančných prostriedkov Fondu na podporu
umenia zakúpilo pre obecné knižnice o 78 KD viac.
Počet zrealizovaných objednávok pre mestské a obecné knižnice kysuckého regiónu z rozpočtu mesta a obce
je vyhodnotený pri tab. 2. Prírastky a úbytky. Okrem toho sa zrealizovalo 9 objednávok z mimorozpočtových
zdrojov obcí (finančné prostriedky z MK SR na projekty), spolu sa zrealizovalo 37 objednávok pre knižnice
v našom regióne.
Centrálnym nákupom a z projektových finančných prostriedkov sa mestským a obecným knižniciam
kysuckého regiónu získalo spolu 1 825 knižničných dokumentov v hodnote 14 534,20 €. Manipulačný

poplatok v roku 2019, ktorý si KK účtuje podľa Dohody o doplňovaní knižničných fondov za každý
spracovaný KD vo výške 0,35 € za jeden KD, predstavuje suma 476,35 €.
Katalogizátorkou KK v Čadci bola 30. januára 2018 vykonaná metodická návšteva na pobočke KK na
Základnej škole Čadca-Milošová u Prívary za účelom odovzdania knižničného fondu Kysuckej knižnice
v Čadci určeného na pobočku. Súčasťou metodickej návštevy bolo aj poradenstvo spojené s činnosťou
knižnice, vedenie čitateľských listov a evidencia výpožičiek a prevzatie kníh na vyradenie. Katalogizátorkou
KK boli zrealizované aj 4 metodické návštevy v Obecnej knižnici v Rudine za účelom zahájenia, samotného
priebehu a ukončenia revízie knižničného fondu.
Ochrana knižničného fondu:
Kysucká knižnica svoj KF chráni viacerými spôsobmi a zabezpečuje jeho fyzickú ochranu pred
odcudzením, ale aj pred mechanickým poškodením, aby KD mohli záujemcom slúžiť čo najdlhšiu dobu.
Každý knižničný dokument získaný do knižničného fondu je v rámci akvizičnej činnosti verifikovaný.
Verifikácia spočíva v opečiatkovaní knižničného dokumentu vlastníckou pečiatkou, vpísaním a vlepením
príslušného prírastkového čísla, ktoré automaticky generuje knižnično-informačný systém, v ktorom
knižnica spracováva knižničné dokumenty pri akvizičnej práci so získaným dokumentom. V rámci
akvizičnej činnosti je knižničnému dokumentu pridelená príslušná zväzková signatúra - znak, ktorý určuje
uloženie knižničného dokumentu v knižnici na polici a zabezpečuje prehľadnosť uloženia knižničného fondu
nielen pre knihovníka, ale predovšetkým pre používateľa a zároveň umožňuje aj racionálne využívanie
knižničného fondu. V roku 2019 bol v knižnici nainštalovaný a sprevádzkovaný kamerový systém, ktorý
monitoruje výpožičné priestory knižnice a chráni pred poškodením a odcudzením knižničného fondu.
Objekt knižnice je napojený na Centrálny pult policajnej ochrany OR PZ v Čadci, čím je budova
zabezpečená pred vniknutím zvonku a prípadným odcudzením a poškodením KD.
Pracovníci knižnice sa riadia Vnútornou smernicou o ochrane knižničného fondu v Kysuckej
knižnici v Čadci, ktorá ich usmerňuje, ako ochraňovať knižničný fond, ktorý je majetkom ŽSK a KK ho má
vo svojej správe. Táto Smernica stanovuje postup ako pracovať s KD od jeho objednania až po jeho
uchovávanie a sprístupnenie používateľovi knižnično-informačných služieb.
Pred odcudzením a na ochranu KD má KK od roku 2003 nainštalovaný elektromagnetický
zabezpečovací systém. Z tohto dôvodu sa do všetkých nových prírastkov KD vkladajú ochranné magnetické
štítky, ktorých úlohou je zvukovým znamením upozorniť na prechod cez zabezpečovacie zariadenie. Pred
fyzickým poškodením, či už používateľom alebo manipuláciou s knižným dokumentom zo strany
pracovníkov knižnice, sa všetky knižné dokumenty balia do ochrannej fólie.
Propagácia knižničného fondu:
Širokej verejnosti a používateľom knižnice je k dispozícii na webovej stránke Kysuckej knižnice
v Čadci od roku 2012 on-line katalóg, v ktorom používateľ môže vyhľadávať informácie podľa autora,
názvu, témy alebo podľa druhu dokumentu a zároveň používateľ získava aj informácie o dokumente (voľný,
požičaný). Databáza knižnice je budovaná z titulov, ktoré knižnica získala a získava do svojho fondu
akvizíciou a následným odborným spracovaním. Súčasťou databázy je aj elektronická regionálna databáza
regionálnych informácií z kysuckého regiónu - článková bibliografia. On-line katalóg Kysuckej knižnice
umožňuje používateľom vyhľadávať informácie o knihách, časopisoch, článkoch a o ďalších dokumentoch,
ktoré má knižnica vo svojom fonde, aj na PC umiestnených v priestoroch knižnice, na ktorých je
nainštalovaný prístup k on-line katalógu KK. Registrovaným čitateľom knižnice slúži na zobrazenie
vlastného čitateľského konta - kde si čitateľ alebo používateľ môže sledovať stav a históriu svojho
čitateľského konta, prehľad rezervácií a iné. K 31.12.2019 on-line katalóg KK obsahuje záznamy približne
o 85 921 tituloch a 135 452 KJ, ktoré má knižnica vo svojom fonde. Používateľ môže vyhľadávať zo 75 269
personálnych autorít - z toho 680 je regionálnych, z 3 087 korporatívnych autorít - z toho 170 je
regionálnych, z 14 051 unifikovaných názvov, z 31 914 všeobecných predmetových hesiel, z 3 104
geografických autorít - v ktorých sú údaje aj o 48 autoritách z regiónu Kysúc a z iných hľadísk vyhľadávania
pomocou kombinovaného vyhľadávania.
Zároveň prostredníctvom on-line katalógu používateľ môže sledovať, ktoré knižničné dokumenty počas dňa,
týždňa alebo inak zvolenej periodicity, pribúdajú do databázy knižnice. Na webovej stránke KK je
používateľom k dispozícii aj rubrika Nové knihy, ktorou knižnica prezentuje informácie o nových
knižničných dokumentoch. Novozískané knižné dokumenty v KK sú pravidelne v týždenných intervaloch
prezentované aj v regionálnych periodikách. Knižničné dokumenty získané z projektu Systematická
akvizičná činnosť - cesta k spokojnému čitateľovi sú propagované na webovej stránke KK v záložke
Informácie – Knihy z dotácie PFU už od roku 2017. Zoznam kníh je v roku 2019 usporiadaný abecedne

podľa názvu diela. Zároveň v záložke Informácie – Tlačové správy je uverejnená aj tlačová správa k
nákupu knižničného fondu Kysuckej knižnice v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK z verejných
finančných zdrojov Fondu na podporu umenia,
Účasť na odborných školeniach:
Odborné školenia a metodické semináre sú zamerané na celoživotné vzdelávanie odborných pracovníkov katalogizátorov. Nové pravidlá RDA, ktoré knižnice vo svojej katalogizačnej praxi používajú
v bibliografickom popise, nesú v sebe zmenu tvorby bibliografických záznamov na zavedenie nových
trendov v sprístupňovaní informácií v prostredí moderných komunikačných techník a technológií, ktoré sú v
rôznych formátoch a na rôznych nosičoch a majú vplyv na používateľov a na ich požiadavky na katalógy
a na služby knižníc. Bibliografický popis bol vytvorený za účelom knižničnej katalogizácie. Medzi
pravidlami AACR2 a RDA je značný stupeň kompatibility, veľkým rozdielom je zápis údajov vrátane
interpunkcie.
Bibliografický popis zdrojov podľa pravidiel RDA je tvorený v súlade s úlohou bibliografického záznamu vo
vzťahu k používateľovi koncipovaným vo formáte FRBR.
Od roku 2018 knižnica spracováva novozískané dokumenty bibliografickým popisom podľa pravidiel RDA,
výnimkou sú dokumenty nadobudnuté knižnicou, ktoré už boli spracované podľa pravidiel AACR2.
Aj v roku 2019 bol cyklus metodických seminárov poriadaných SNK v Martine zameraný na nové
katalogizačné pravidlá. Seminár sa konal pod názvom Pravidlá RDA v katalogizačnej praxi SNK a knižníc
KIS3G - Skúsenosti a problémy súvisiace s interpretáciou RDA v roku 2018. V súlade s pozvánkou sa
seminár dotýkal okruhov implementácie RDA v prostredí KIS3G – súčasný stav a ďalší vývoj, filozofie
tvorby autorít v katalógu KIS3G a filozofie tvorby autorít v katalógu KIS3G.
Katalogizátorka a pracovníčka centrálneho nákupu sa zúčastnila v Žiline na podujatí Jarné knižné turné.
Podujatie organizovali slovenskí vydavatelia pod hlavičkou Združenie vydavateľov a kníhkupcov v snahe
nadviazať na kontraktačné stretnutia, ktoré sa konali v minulosti a obnoviť tak kontakty.
Ďalším podujatím, na ktorom sa zúčastnila katalogizácia KK v Čadci, bola porada bibliografov
a katalogizárov Žilinského kraja, ktoré sa konalo pod záštitou Krajskej knižnice v Žiline za prítomnosti
správcu systému Clavius p. Saba.

1.2 Používatelia, návštevníci
Tab. 10 Používatelia
Ukazovateľ

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

Index 18/19

počet používateľov
z toho z okresného
sídla
deti do 15 rokov
počet používateľov
vrátane používateľov,
ktorým dobieha
platná registrácia
a s aspoň jednou
návštevou
percento používateľov
z okres. sídla z počtu
používateľov

5 796
3 006

5 807
2 986

+ 11
-20

1,001
0,993

1 844
7 062

1 875
7 123

+ 31
+ 61

1,016
1,008

51,87

51,42

-0,45

0,991

Tab. 11 Skladba používateľov (podľa kategorizácie v KIS)
Kategória používateľov

počet

% z celku

A - deti do 15 rokov
z toho rodinný preukaz dieťa
B - študenti
C - dospelí
F - rodinný preukaz – prvý
rodič
G - rodinný preukaz – druhý
rodič
D - dôchodcovia
E - ZŤP

1 875
588

32,29
-

914
1 185
385

15,74
20,41
6,63

115

1,98

304
374

5,23
6,44

Materská dovolenka
Nezamestnaní
Kolektívni používatelia
Pracovníci knižnice
Jednodňoví používatelia

187
97
30
21
320

3,22
1,67
0,52
0,36
5,51

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

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

24,01
31,82

24,16
32,29

+ 0,15
+ 0,47

Počet obyvateľov: 24 036
Počet používateľov: 5 807
Počet detí:
1 875
Tab. 13 Počet návštevníkov, priemerná denná návštevnosť
Ukazovateľ
Počet návštevníkov /fyzických osôb v knižnici/
Počet účastníkov
podujatí
z toho
Počet návštevníkov
internetu v knižnici
Priem. denná návštevnosť (bez sobôt)
Priem. denná návštevnosť vrátane sobôt
Priem. denná návštevnosť – soboty
Maximálna denná návštevnosť
Návštevníci online služieb spolu

v tom

www stránka knižnice
online katalóg – počet
prístupov
- z toho počet predĺžení cez
internet

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

86 283
16 713

86 939
16 210

+ 656
-503

4 157

4 165

+8

328
297
96
559
29 721
15 388

333
299
97
675
29 432
15 061

+5
+2
+1
+ 116
-289
-327

13 533

13 905

+ 372

310

311

+1

281

229

-52

209

237

+ 28

116 004

116 371

+ 367

elektronické referenčné
služby
ostatné elektronické služby
Počet návštevníkov /fyzických osôb v knižnici/
a návštevníkov online služieb spolu

Knižnica bola otvorená počas roku 2019 vrátane sobôt 291 dní.
Knižnica bola počas roku 2019 otvorená v sobotu 42 krát.
Knižnica bola otvorená počas roku 2019 bez sobôt 249 dní.
Komentár k používateľom a návštevníkom:
V roku 2019 sa v Kysuckej knižnici v Čadci zaregistrovalo 5 807 používateľov vrátane
jednodňových používateľov. Knižničné služby využívalo aj 1 316 používateľov zaregistrovaných ešte v roku
2018, ktorým dobieha platná registrácia a aspoň s jednou návštevou v knižnici. V súčte používateľov
registrovaných v roku 2019 a používateľov, ktorým dobiehala registrácia z roku 2018, služby knižnice
využívalo 7 123 osôb. Knižnično-informačný systém Clavius za používateľa počíta len toho, kto sa v
uvedenom roku zaregistruje ako nový používateľ alebo si obnoví členstvo. Nezahrnie do tohto čísla tých
používateľov, ktorý celý rok chodili do knižnice, ale členstvo im skončilo napr. v októbri a už si ho
neobnovili, nepreregistrovali sa. Týchto používateľov už KIS započíta do kolónky „počet používateľov,
ktorým dobieha platná registrácia“. Program uvádza len číslo, nedá sa z neho vygenerovať, koľko z nich
patrí do kategórie detí do 15 rokov, koľko do kategórie študentov, koľko z nich je v kategórii dospelých
používateľov a pod. Títo používatelia nie sú započítaní ani do ukazovateľov v tabuľke č. 18, v ktorej sa
prepočítava počet výpožičiek na 1 požívateľa celkom napriek tomu, že sa celý rok podieľali na tvorbe počtu
výpožičiek knižnice.

Z celkového počtu zaregistrovaných 5 807 používateľov je 1 875 detí do 15 rokov a tvoria
32,29 %. Oproti predchádzajúcemu roku sa celkový počet používateľov zvýšil o 11, vo vekovej kategórii
detí do 15 rokov došlo k zvýšeniu o 31 používateľov. Z okresného sídla sa zaregistrovalo 2 986
používateľov a z celkovej skladby používateľov tvorí táto skupina 51,42 %. Z celkového počtu
obyvateľov sa zaregistrovalo 24,16 % používateľov.
Celkový stabilizovaný stav počtu registrovaných používateľov je prácou knihovníčok na Oddelení
knižnično-informačných a kultúrno-vzdelávacích činnosti, ktoré využívajú rozmanité formy a spôsoby práce
s čitateľom. Prispieva k tomu i propagácia jednotlivých podujatí formou pozvánok, plagátov, oznamov emailovou poštou i osobnou návštevou základných škôl, stredných škôl, centier sociálnych služieb, zariadení
pre seniorov, klubov a pod. Podujatia boli prispôsobované jednotlivým vekovým kategóriám a špecifickým
požiadavkám používateľov. Snažili sme sa využiť všetky dostupné prostriedky a možnosti, ktoré knižnica má
k dispozícii, aby sme získali nových čitateľov a udržali si pôvodných.
Čitatelia prichádzajú do knižnice nielen za literatúrou, ale aj za atmosférou knižnice, voľno-časovými
aktivitami alebo z dôvodu účasti na vzdelávacích podujatiach.
Na webovej stránke KK, na plagátoch i oznamoch cez e-maily používateľov sme spropagovali kultúrne
poukazy ako jednu z možností na zaplatenie členského poplatku v knižnici. Za poskytnuté služby KK prijala
417 kultúrnych poukazov.
KK má už viac ako 10 rokov zavedenú ponuku rodinných preukazov na registráciu viacerých členov
rodiny. Rodinná registrácia je dôležitým motivačným prvkom na získanie nových čitateľov s finančným
zvýhodnením. 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. Výhody rodinného preukazu
využilo 1 088 používateľov: prvý rodič – 385, druhý rodič – 115 a 588 detí.
Počet používateľov ovplyvnila aj skutočnosť, že počas Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa konal v dňoch
od 4.3.2019 do 9.3.2019, ponúkala KK možnosť bezplatného zápisu a taktiež boli odpustené sankčné
poplatky. V tomto období sa do knižnice zaregistrovalo 1 123 používateľov, z toho 295 detí do 15 rokov.
S cieľom získavania nových používateľov a ich motivovania k pravidelnej návšteve knižnice sme ponúkli
vybraným kategóriám používateľov zápis bez zaplatenia registračného poplatku. Niektorí návštevníci využili
na preregistráciu bezplatný zápis ako narodeninový darček v počte 21, bezplatný zápis ako študentský darček
v počte 49, bezplatný zápis ako darček k sviatku Valentína v počte 5. Jednodňový preukaz využilo 320
používateľov.
Knižnicu navštívilo celkovo 86 939 návštevníkov, oproti minulému roku je to o 656 viac. Najvyššiu
dennú návštevnosť sme zaznamenali počas Týždňa slovenských knižníc 4.3.2019, kedy knižnicu navštívilo
675 individuálnych používateľov. Najslabšia návštevnosť bola v sobotu 28.12.2019, kedy do knižnice prišlo
33 návštevníkov. Priemerná návštevnosť počas pracovných dní bola 333 návštevníkov a priemerná denná
návštevnosť vrátane sobôt bola 299 návštevníkov. Počas sobôt (v roku 2019 ich bolo 42) knižnicu navštívilo
4 081 používateľov a priemerná návštevnosť za soboty bola 97 návštevníkov. Najsilnejšia sobota v
návštevnosti bola 7.9.2019, kedy do knižnice prišlo 152 návštevníkov.
Počet návštevníkov on-line katalógu – počet prístupov klesol o 289 a návštevnosť web stránky knižnice
klesla o 327 návštevníkov. Každého používateľa pri zápise do knižnice alebo pri ďalších návštevách
oboznamujeme s možnosťami, ktoré poskytuje knižnično-informačný systém Clavius: predĺženie výpožičky,
odloženie knihy, rezervovanie KD z pohodlia domova po prihlásení sa do vlastného konta. Z počtu prístupov
on-line katalógu využilo 311 používateľov prístup do vlastného konta na predĺženie si KD cez internet.
Služba odloženie knihy je určená pre tých, ktorí z časových alebo iných dôvodov nemôžu stráviť v knižnici
čas vyberaním kníh. V on-line katalógu si môžu vybrať z voľných kníh a objednať ich prostredníctvom
služby objednaj odloženie prostredníctvom prihlásenia sa v on-line katalógu alebo telefonicky.
Prostredníctvom tejto služby bol vybavených 44 používateľov.
Elektronické referenčné služby využilo 229 používateľov a ostatné elektronické služby využilo 237
používateľov knižnice.
Do knižnice prichádzajú aj takí návštevníci, ktorí potrebujú pomoc knihovníka pri vyhľadávaní informácií z
internetu, ich ukladaní na prenosné média, pri skenovaní a pod. Počet individuálnych konzultácií k využitiu
výpočtovej techniky a elektronických médií bol 588. Internetové služby využilo 4 165 návštevníkov.
V knižnici sa nachádza wifi pripojenie, ktoré používatelia využívajú prostredníctvom svojich mobilov a
takéto pripojenie neevidujeme.
S cieľom získavania nových potenciálnych používateľov KK pravidelne informovala o svojich
pripravovaných podujatiach a poskytovaných službách prostredníctvom aktuálnych informácií na webovej
stránke knižnice. Svoj profil prevádzkovala aj na sociálnej sieti facebook. Informáciami o svojich aktivitách
sa snažila osloviť najširšiu verejnosť publikovaním v regionálnej tlači a vydávaním rôznych informačných
plagátov. Na podujatiach sa zúčastnilo 16 210 návštevníkov, čo je o 503 menej ako v minulom roku.

1.3 Výpožičné služby
Tab. 14 Výpožičky
Výpožičky

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

% z celku

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

270 915
65 540
92 605
20 725
50 384
41 661
4 757
556
1
4 200

272 269
62 267
93 848
21 784
52 982
41 387
4 797
474
2
4 321

+ 1 354
-3 273
+ 1 243
+ 1 059
+ 2 598
-274
+ 40
-82
+1
+ 121

100
22,87
34,47
8,00
19,46
15,20
100
9,88
0,04
90,08

Tab. 15

Výpožičky podľa druhu
Výpožičky

výpožičky celkom
z toho absenčné
z toho prezenčné

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

% z celku

270 915
170 808
100 107

272 269
168 473
103 796

+ 1354
-2 335
+ 3 689

100
61,88
38,12

Tab. 16 Výpožičky podľa druhu dokumentov
Výpožičky
výpožičky celkom
z toho odborná literatúra – knihy
krásna literatúra - knihy
periodiká
špeciálne dokumenty

Tab. 17

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

% z celku

270 915
81 508
142 989
41 661
4 757

272 269
79 541
146 544
41 387
4 797

+ 1 354
-1 967
+ 3 555
-274
+ 40

100
29,22
53,82
15,20
1,76

Výpožičky kníh podľa používateľov

Výpožičky kníh
výpožičky kníh celkom
z toho pre dospelých
z toho pre deti

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

% z celku

224 497
155 932
68 565

226 085
153 720
72 365

+ 1 588
-2 212
+ 3 800

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
počet vrátených kníh cez bibliobox
obrat knižného fondu *

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

11,22
9,29
46,74
38,73
1 678
1,66

11,32
9,41
46,88
38,93
1 840
1,70

+ 0,10
+ 0,12
+ 0,14
+ 0,20
+ 162
+ 0,04

Počet obyvateľov: 24 036
Počet používateľov: 5 807
Počet výpožičiek celkom: 272 269
Počet výpožičiek kníh: 226 085
Počet výpožičiek kníh a iných dokumentov (okrem výpožičiek periodík): 230 882
 obrat KF = výpožičky kníh a iných dokumentov (okrem výpožičiek periodík) deliť celkovým
počtom knižničných dokumentov vo fonde
Tab. 19 Medziknižničná výpožičná služba
MVS
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
MMVS z iných knižníc

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

28
332
1

24
339
1

-4
+7
0

MMVS iným knižniciam

0

0

0

Komentár k výpožičným službám:
V roku 2019 bolo celkovo zrealizovaných 272 269 výpožičiek, čo je o 1 354 výpožičiek viac ako
v predchádzajúcom roku. Zvýšený počet sme zaznamenali vo výpožičkách krásnej literatúry pre dospelých,
krásnej literatúry pre deti a odbornej literatúry pre deti. Najväčší záujem je o súčasnú slovenskú a zahraničnú
literatúru, ktorá je propagovaná v rôznych médiách. Vypovedá to aj o skutočnosti, že naši používatelia
sledujú knižný trh a hlavne knižné novinky. Nárast nastal aj vo výpožičkách špeciálnych dokumentov o 40
viac oproti minulému roku. Pokles oproti minulému roku nastal vo výpožičkách odbornej literatúry pre
dospelých a aj vo výpožičkách periodík. Klesajúci záujem o odbornú literatúru je viacročným problémom
z dôvodu, že celé dokumenty s odbornými informáciami sú pomerne jednoducho dostupné na internete a
ľahko sa šíria kopírovaním.
Absenčne bolo v roku 2019 požičaných 168 473 KD čo je o 2 335 menej ako v minulom roku. Prezenčných
výpožičiek bolo zrealizovaných 103 796, čo prestavuje o 3 689 výpožičiek viac ako v predchádzajúcom
roku.
Prepočtovými výpožičkami celkom na 1 obyvateľa bola v roku 2019 dosiahnutá úroveň 11,32 výpožičiek
a pri prepočte výpožičky celkom na 1 používateľa bolo 46,88 výpožičiek a obrat knižného fondu bol 1,70.
Veľkú pozornosť pracovníci knižnice venovali aj individuálnej práci s používateľom a uspokojovaniu ich
čitateľských potrieb a požiadaviek. Používateľom bolo poskytnutých 12 976 bibliografických
a faktografických informácií, vypracovaných 66 rešerší a vybavených 611 rezervácii KD. Do biblioboxu
bolo v priebehu roka 2019 vrátených 1 840 kníh a 52 časopisov.
Knižničný fond bol počas celého roka doplňovaný novými knihami. Snažili sme sa nakúpiť z každého titulu
aspoň jeden exemplár, aby bola zachovaná obsahová rôznorodosť fondu. Používatelia prichádzajú do
knižnice aj s konkrétnymi veľmi rôznorodými požiadavkami a z dôvodu finančných prostriedkov nie je vo
finančných možnostiach knižnice zakúpiť všetko, čo je v ponuke na knižnom trhu. Literatúru, ktorú knižnica
nemala vo svojom fonde, zabezpečovala svojim používateľom prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej
služby. Požadované dokumenty boli objednávané elektronickou žiadankou alebo emailovou poštou. Celkovo
sme našim čitateľom prostredníctvom MVS sprostredkovali 339 knižničných dokumentov. Záujem
o medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu prejavil 1 používateľ. Z knižničných fondov KK bolo
zapožičaných 24 KD iným knižniciam.
Tab. 20 Služby zdravotne znevýhodneným a iným špecifickým skupinám používateľov
Počet návštev
Počet
Kategória používateľov
Počet výpožičiek
doma/v
Iné služby
použ.
inštitúcii
Rozprávkové a vzdelávacie
Špeciálne ZŠ, ZŠ s MŠ pre
podujatia, výtvarné súťaže,
deti trpiace autizmom, OZ
4
23
Projekt „Rozprávky
Stružielka, Detský domov
večných detí v tvorivých
Sv. Jozefa Turzovka
dielňach“
Slabozrakí, nevidomí a ŤZP
374
nesledujeme
*
*
imobilní
*
*
*
*
Domovy sociálnych služieb
6
1117
91
Prednášky a vzdelávacie
podujatia, čitateľská súťaž
Supersenior, Donášková
služba.

*Imobilných používateľov neevidujeme samostatne, ale spolu s čiastočne mobilnými klientmi CSS
a zariadení pre seniorov v meste a okolí.
V roku 2019 evidovala KK 374 registrovaných požívateľov ZŤP a ZŤPS. Táto kategória sa oproti
minulému roku znížila o 3 požívateľov. V porovnaní s minulým rokom sa znížil aj počet nezamestnaných
používateľov KK na 97 a to o 10 registrovaných nezamestnaných používateľov. Kategóriu slabozrakých
a nevidomých samostatne neevidujeme, rovnako ako kategóriu *imobilní používatelia. Tieto kategórie
požívateľov KK sú spolu zahrnuté v skupine držiteľov preukazu ZŤP, ZŤPS. Do tejto kategórie začleňujeme
aj obyvateľov ZpS, CSS a DSS, ktorí sú úplne alebo čiastočne imobilní a dlhodobo chorí. Osobitne
uvádzame v tabuľke handicapované deti a mládež. Pre klientov Centier sociálnych služieb (CSS) sa realizuje
donášková služba knižničných dokumentov a organizujú sa podujatia v ich zariadeniach. Čiastočne mobilní
dochádzajú do knižnice na podujatia, ktoré sú prispôsobené ich špecifickým potrebám a záujmom. Aj v roku
2019 sa KK zameriavala aj na prácu so zdravotne znevýhodnenými, seniormi a handicapovanými deťmi
a mládežou. Úspešne bol zrealizovaný projekt „Rozprávky večných detí v tvorivých dielňach“, ktorý
pokračoval až do januára 2020. V Kysuckej nemocnici a v zariadeniach ZpS, CSS sa realizovalo spolu 98

vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Čitateľská súťaž Supersenior roka, zameraná na
podporu čítania kníh, ktoré sú pracovníkmi knižnice prinášané imobilným obyvateľov do sociálnych
zariadení, sa organizuje už niekoľko rokov a zapájame do nej i mobilných seniorov, ktorí pravidelne
navštevujú KK. Donášková služba bola realizovaná v zariadeniach pre seniorov 11x. Seniorom bol určený aj
kurz tréningov pamäti, pravidelné propagovanie knižných noviniek, prednášky, audiovizuálne programy
a besedy so spisovateľmi. Špecifické aktivity boli určené pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež
špeciálnych školských a sociálnych zariadení DSS a ŠZŠ, žiakov Súkromnej základnej školy pre deti
postihnuté autizmom, chovancov Detského domova Sv. Jozefa v Turzovke. Počas roka bolo realizovaných
v KK 23 podujatí pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež. Ústretovosť knižnice spočíva aj v tom, že
poskytuje bezplatný zápis pre držiteľov preukazov ZŤP, ZŤPS. V cenníku služieb prihliada KK aj na
nezamestnaných, ktorí platia len polovicu z ceny ročného poplatku, rovnako ako dôchodcovia. Podujatia pre
imobilných seniorov sa realizovali v zariadeniach: CSS Park Čadca, CSS M. R. Štefánika Čadca, CSS
Horelica v Čadci, CSS v obci Čierne, Viacúčelové zariadenie pre seniorov Kukučínova v Čadci a ZpS
Harmónia v Zborove nad Bystricou. Uvedené inštitúcie majú v knižnici bezplatné členstvo ako kolektívny
používateľ. Okrem kolektívnej donáškovej služby niektorí pracovníci knižnice realizujú aj individuálnu
donáškovú službu pre takých čitateľov, ktorí nemôžu zo zdravotných alebo iných dôvodov pravidelne
navštevovať KK. Individuálnu donáškovú službu však samostatne neevidujeme.

1.4 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Tab. 21 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Ukazovateľ
počet podujatí
z toho informačná výchova /kolektívov/
Počet podujatí - pre deti predškolského veku
- pre deti do 15 rokov
- pre mládež
- pre dospelých
- počet podujatí organizovaných mimo knižnicu
počet účastníkov podujatí

r. 2018

r. 2019

Rozdiel

703
90
31
400
171
101
183
16713

672
76
29
448
132
92
172
16210

-31
-14
-2
+48
-39
-9
-11
-503

Komentár o zameraní podujatí, najvýznamnejšie podujatia, spolupráca pri organizovaní podujatí a
pod.:
KK sa v roku 2019 rozhodla sústrediť na kvalitatívnu stránku podujatí a individuálnu prácu
s čitateľmi a návštevníkmi knižnice. Každoročný nárast vzdelávacích i kultúrno-spoločenských podujatí
a aktivít, ktorý v roku 2018 dosiahol počet 703 podujatí, čo považujeme za maximum a ďalšie zvyšovanie
kvantitatívnych ukazovateľov, by už išlo na úkor ich kvality. Zvyšujúce sa nároky používateľov, personálne,
materiálne a finančné zabezpečenie podujatí si vyžaduje značné úsilie a dôležitá je najmä spätná väzba. Aj
keď sa oproti minulému roku počet znížil o 31, všetkých 672 realizovaných podujatí zaznamenalo veľký
ohlas u čitateľskej verejnosti. Na podujatiach sa zúčastnilo 16 210 návštevníkov. V priestoroch KK, jej
interiéri a exteriéri v priestoroch letnej čitárne, sa v roku 2019 uskutočnilo 500 podujatí a mimo KK v priestoroch MŠ, v základných a stredných školách, CSS a zariadeniach pre seniorov 172 podujatí. Pre
deti do 15 rokov, deti predškolského veku a znevýhodnené skupiny deti a mládeže sa uskutočnilo spolu 448
podujatí, čo tvorí 66, 66 % z celkového počtu realizovaných podujatí. Na podujatiach sa zúčastnilo 10 936
detí, čo z celkového počtu návštevníkov podujatí predstavuje 67,46%. V roku 2019 bola venovaná
pozornosť deťom predškolského veku, zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom a mládeži, ktoré sa
snažíme viesť k čítaniu a literatúre. Členovia Klubu spoločenských hier a pravidelné stretnutia Klubu
Mamila – mamičiek na materskej dovolenke si našli príjemné domovské prostredie v našej knižnici.
Pre stredoškolskú mládež, dospelých, seniorov a starších imobilných obyvateľov bolo realizovaných 224
podujatí, čo tvorí 33, 33 % z celkového počtu podujatí. Žiaci ZŠ a študenti stredných škôl sa zúčastňovali
na preventívnych podujatiach zameraných na prevenciu kriminality, drogových a iných závislostí, násilia
a intolerancie. Realizovali sa i podujatia zamerané na informačnú, estetickú a environmentálnu výchovu.
Veľký záujem je každoročne o festival dokumentárnych filmov organizovaný v spolupráci s neziskovou
organizáciou Človek v ohrození. Regionálny festival organizujem pod názvom: Ozveny medzinárodného
festivalu dokumentárnych filmov „Jeden svet“ na Kysuciach. Zároveň sa organizovali prednášky zamerané
na prevenciu kriminality vedené a odbornými lektormi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Pracovníci KK sa neustále snažia zvyšovať úroveň a kvalitu organizácie jednotlivých podujatí, spracovávať
a realizovať projekty finančne podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, MK SR, Mesta
Čadca a iných zdrojov a nadácií.

Z najvýznamnejších podujatí knižnice realizovaných v roku 2019 je potrebné osobitne vyzdvihnúť:
Cyklus podujatí „Starneme dôstojne“, ktorý počas roka prebiehal v šiestich Centrách sociálnych
služieb a zariadeniach pre seniorov v meste Čadca a okolitých obciach. Spolu s donáškou knižničných
dokumentov sa v týchto zariadeniach, ale i v KK uskutočnilo pre seniorov 91 prednášok, besied a
audiovizuálnych prezentácií. V spolupráci s UNIZA v Žiline sa prezentovala „Univerzita 3.veku“ a jej
pobočka v Čadci, v spolupráci s International Transparency Slovensko si seniori vypočuli prednášku „Ako
byť odolnejší voči korupcii“ a zástupcovia organizácie MEMO 98 a reportér Eugen Korda viedli podnetnú
diskusiu na tému „Dezinformácie vo V4“. V spolupráci s Domom charity a Komunitou Cenacolo sa každý
druhý mesiac realizoval cyklus Fórum "Bez okov". Boli to prednášky a diskusie s odborníkmi pre rodiny a
jednotlivcov s problémami závislostí. V spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom sme v rámci
sprievodných podujatí 51. ročníka Palárikovej Rakovej pripravili pre študentov prednášku „Ján Palárik v
našej pamäti“ a výstavu „Ján Palárik a Paláriková Raková“. Zároveň sme KKS umožnili sprístupňovať
výstavy neprofesionálnych kysuckých výtvarníkov v priestoroch vestibulu knižnice. KK rozvíjala
i spoluprácu s Kysuckým múzeom a MO Matice slovenskej v Čadci pri spoločných podujatiach: „Dominik
Choluj - osobnosť matičného hnutia“ a „Milan Rastislav Štefánik. 100. výročie úmrtia významnej
osobnosti našich dejín“. Slovenská agentúra životného prostredia a CHKO Kysuce pripravili pre
návštevníkov knižnice odborný seminár „Mokrade Slovenska a životné prostredie na Kysuciach“
a výstavu „Úloha mokradí v mestách“. Talentovaná mládež a dospelí návštevníci knižnice sa na
celonočnom multimediálnom podujatí Svätojánska poetická noc mohla osobne stretnúť so spisovateľmi
a umelcami: Rudolf Gerát, Ladislav Hrubý, Jaroslav Klus, Július Fujak, akademický maliar Pavol Muška,
architekt Marián Šuška, Ľubica Podoláková, Ema Homolová, režisér Vladimír Móres a zahraničný hosť
Anatol Svahilec. Prednáška a autorská beseda s Milanom Zacha Kučerom - „Jantárová komnata“ bola
organizovaná v spolupráci s OZ Literárny kompas. Toto občianske združenie podporilo i ďalšie podujatia
KK.
Deťom a mládeži bol venovaný projekt finančne podporený Mestom Čadca „S knihou za
poznaním“, zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti a aktivity pre zmysluplné využitie voľného času detí
a mládeže. Veľký úspech mali dve celonočné podujatia pre deti „Andersenova noc v knižnici“ a podujatie
„Svätojánska noc má čarovnú moc“ - zážitkové nočné čítanie v spolupráci s Oravskou knižnicou A.
Habovštiaka v Dolnom Kubíne, celoslovenské kampane na podporu čítania a čitateľskej gramotnosti:
Čítajme s Osmijankom, krajské kolo literárno-vedomostnej súťaže Knižný Vševedko, Celé Slovensko číta
deťom, Celé Slovensko číta deťom – Adventné čítanie; Deň ľudovej rozprávky; Čítajme si 2019, na
ktorých sa podieľali spolupracujúce organizácie, Mesto Čadca a OZ Literárny kompas. „Knihuľko - letný
tábor mladých knihovníkov“ v 2019, podporený FPU a ŽSK mal opäť veľký úspech u malých aktívnych
čitateľov - knihuľkov. V spolupráci s divadlom Teatro Neline v Trnave sa v KK uskutočnilo predstavenie pre
deti pod názvom „Ja som Inna“. Bohatý bol i program podujatí „Týždňa slovenských knižníc“. V roku
2019 bol realizovaný projekt „Rozprávky večných detí v tvorivých dielňach“ zameraný na aktivity pre
zdravotne znevýhodnené deti a mládež - tematické a rozprávkové dopoludnia a výtvarné súťaže.
V spolupráci s Kysuckou nemocnicou prebiehal prázdninový cyklus „Pekné slovo lieči“ - rozprávkové
odpoludnia pre hospitalizované deti. V spolupráci s OZ Náruč bola realizovaná prednáška
„Sebapoškodzovanie a suicidálne správanie v detstve a adolescencii“ určená pre rodiny v krízovej
situácii. Zdravotne znevýhodneným občanom, ich zručnostiam a výtvarnému talentu boli venované i
výtvarné súťaže a výstavy inštalované v priestoroch KK.
Klubová činnosť knižnice
KK rozvíjala v roku 2019 aj bohatú klubovú činnosť a spolupracuje s klubmi, spolkami, komunitnými
spoločenstvami a občianskymi združeniami. Podporu čítania detí rozvíjal Klub prvého čítania „Šupinky“,
ktorého aktivity sa zameriavajú nielen na najmenších návštevníkov knižnice, ale i rodičov na materskej
dovolenke. Pre Šupinky – klub prvého čítania sa zorganizoval Rozprávkový karneval a výtvarné a recitačné
súťaže. V rámci detského kútika sa realizujú aktivity Klubu spoločenských hier a stretnutia Klubu
Mamila. Dlhoročnú tradíciu má i Literárny klub Oáza, ktorý rozvíja svoju činnosť v KK na stretnutiach
začínajúcich autorov a prezentáciou ich tvorby na literárnych večeroch v knižnici. Klub odborne vedie
spisovateľ Ladislav Hrubý. Členovia klubu prezentovali svoju tvorbu i na úspešnom celonočnom podujatí
Svätojánska poetická noc. KK podporuje tvorbu regionálnych autorov besedami, slávnostnými
prezentáciami a uvádzaním nových kníh do literárneho života: Jozef Marec – Na počiatku bolo drevo;
Soňa Behúňová – O márnotratnej dcére; Jozef Banáš – Prebijem sa – Štefánik muž železnej vôle;
Ľubica Podoláková – Historický spolok sv. Šebastiána. Príručka mladého rytiera; Pavol Holeštiak –
Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu; Mária Bátorová – Toreádori;
Výstavy:
KK v Čadci sprístupnila verejnosti v roku 2019 spolu 40 výstav. Pri výstavách väčšieho rozsahu boli
organizované i slávnostné vernisáže spojené s besedou s výtvarným umelcom. Okrem týchto výstav boli

súčasťou autorských a tematických besied inštalované i menšie výstavy knižných dokumentov zamerané na
určitú tému, či autora. Zoznam výstav:
1. Ladislav Mňačko – život a tvorba. Výstava z príležitosti 100. výročia narodenia.
2. Iný pohľad na svet. Výstava z tvorby prijímateľov sociálnych služieb DOMKO – Park mládeže
Košice.
3. Pavol Orzságh Hviezdoslav. 170. výročie narodenia Výstava knižnej tvorby.
4. Rosamunde Pilcher. Výstava knižných dokumentov pri príležitosti úmrtia spisovateľky.
5. Umenie a umelci Kysúc.
6. Kniha Kysúc 2018. Výstava regionálnej knižnej tvorby.
7. Ilustrujem svoju obľúbenú knižku. Výtvarná výtvarnej súťaže žiakov ZŠ a zdravotne
znevýhodnených detí.
8. Knižnice pre všetkých. Služby knižníc na Kysuciach.
9. Jozef Kroner. Výstava dokumentov pri príležitosti 95. výročia narodenia.
10. My sme ale šikovníci. Z tvorivej dielne Spojenej špeciálnej školy sv. Jozefa v Turzovke.
11. Sviatky jari a Veľká noc. Tematická knižných dokumentov.
12. Anton Blaha. Výstava knižnej tvorby regionálneho autora.
13. Môj rozprávkový svet. Výstava výtvarnej súťaže detí MŠ.
14. Ján Palárik a Palárikova Raková. Výstava fotografii a knižných dokumentov.
15. Dominik Tatarka. Výstava knižnej tvorby pri príležitosti 30. výročia úmrtia.
16. Okná do duše. Výtvarná tvorba Branislava Krabača.
17. Peter Jilemnický. Výstava knižnej tvorby pri príležitosti 70. výročia úmrtia.
18. Dušan Mitana. Výstava knižnej tvorby príležitosti úmrtia spisovateľa.
19. Úloha mokradí v mestách. Výstava dokumentov Slovenskej agentúry životného prostredia.
20. Rozprávka z kameňa. Výtvarná tvorba Mariána Lauka.
21. Jozef Pavlovič. Výstava knižnej tvorby pri príležitosti 85. narodenín.
22. Jozef Horák. Výstava knižnej tvorby pri príležitosti 45. výročia úmrtia.
23. Oáza talentov. Výtvarná tvorba študentov výtvarných škôl a akadémií.
24. Cyril a Metod. Výstava dokumentov venovaná vierozvestcom.
25. Anton Pajonk a tvorba pre deti. Výstava knižných dokumentov.
26. Ján Johanides. Výstava pri príležitosti 85. výročia narodenia.
27. Desať. Výstava výtvarnej tvorby študentov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.
28. Matica slovenská včera a dnes. 100. výročie znovuobnovenia.
29. Knihuľkova panoráma. Výstava fotografií a materiálov z tvorivej dielne letného tábora.
30. Milo Urban. Výstava knižnej tvorby pri príležitosti 115. výročia narodenia.
31. Sám vo svojom svete. Z tvorivej výtvarnej dielne ZŠ s MŠ pre deti s autizmom.
32. Ladislav Ťažký. Výstava knižnej tvorby pri príležitosti 115. výročia narodenia.
33. Českí a slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2017.
34. Vojtech Zamarovský. Výstava knižnej tvorby pri príležitosti 100. výročia narodenia.
35. Pre Teba, Tebe. Sakrálna tvorba Jaroslava Uhela.
36. Alfonz Bednár. Výstava knižnej tvorby pri príležitosti 30. výročia úmrtia.
37. Kľúče nad hlavou. Výstava dokumentov k 30. výročiu Nežnej revolúcie.
38. Rozprávky z palety. Ilustračná tvorba Martiny Matlovičovej.
39. Svet fantázie inými rukami. Putovná výstava ručných prác klientov sociálnych zariadení v ŽSK.
40. Nakresli si betlehem. Výstava výtvarných prác súťaže žiakov ZŠ a zdravotne znevýhodnených detí.
Súťaže, ankety:
Súťaže sú dôležitým marketingovým nástrojom, patria medzi aktivity, ktoré upriamujú pozornosť na
knižnicu a jej služby. KK v roku 2019 zorganizovala spolu 47 súťaží a kvízov, ktoré boli určené prevažne
deťom a mládeži. Boli to čitateľské, vedomostné, výtvarné, recitačné, spevácke a literárne súťaže.
Z množstva týchto aktivít možno spomenúť nasledujúce: Čítaš, čítam, čítame – čitateľská súťaž pre žiakov
ZŠ, Kráľ čítaného slova, Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenských povestí, krajské kolo literárnovedomostnej súťaže Knižný Vševedko, Čítajme s Osmijankom a anketová čitateľská súťaž Kniha Kysúc
2018. Do súťaže sú zapojené obce a mestá z celých Kysúc, mestské a obecné knižnice okresu Čadca
i Kysucké Nové Mesto. Knihy boli vystavené v priestoroch knižnice a po vyhodnotení Knihy Kysúc
zapojené do putovnej výstavy po celom Žilinskom kraji. Z výtvarných súťaží, ktoré boli spojené s vernisážou
výstavy výtvarných prác, možno spomenúť – Ilustrujem svoju obľúbenú knižku; Môj rozprávkový svet
a Nakresli si betlehem. Veľký úspech mala i recitačná súťaž pre deti MŠ „Jazýček môj, ohýbaj sa“
a spevácka súťaž „O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka“.
Medzi najvýznamnejšie súťaže patrili dve celoslovenské literárne súťaže spojené s množstvom sprievodných
podujatí:

Jurinova jeseň 2019 15. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby
v kategóriách poézia a próza. Súťaž prebiehala od mája do októbra 2019 a propozície súťaže boli
zverejnené na www.stránke Kysuckej knižnice v Čadci, facebooku, regionálnych periodikách
i celoslovenských literárnych časopisoch a internetových portáloch. Do celoslovenskej súťaže sa zapojilo
spolu 85 autorov a do kategórie poézia a próza zaslali začínajúci autori takmer 242 súťažných príspevkov.
Predsedom hodnotiacej odbornej poroty bol Teodor Križka a spolupracujúcimi členmi Ján Gallik
a Katarína Džunková. Vyhodnotenie súťaže bolo spojené s bohatým programom sprievodných podujatí,
ktoré prebiehali na Kysuciach v dňoch od 9. - 18. októbra 2019. Sprievodné podujatia oslovili širokú
čitateľskú verejnosť všetkých vekových kategórií. Prvým podujatím Jurinovej jesene 2019 bola slávnostná
vernisáž duchovnej výtvarnej a ilustračnej tvorby profesora Jaroslava Uhela. Súčasťou slávnostného
galavečera a vyhodnotenia súťaže bola i prezentácia publikácie Pavla Holeštiaka „Zlatá kysucká kniha
Pavla Hrtusa Jurinu. Víťazné ukážky čítali herci Jozef Šimonovič a Hilda Michalíková. Na autorských
besedách a seminároch sa čitateľská verejnosť stretla s Jánom Gallikom, Oľgou Pohánkovou a Máriou
Bátorovou. Finalisti súťaže a hostia sa zúčastnili i na svätej omši na pútnickom mieste Živčákova.
Jašíkove Kysuce 2019 - 51. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov bol
vyhlásený v máji 2019. Súťažné práce boli postupne zverejňované na webovej stránke jasik@kniznicacadca.sk. Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže a sprievodné podujatia prebiehali v Kysuckej knižnici
a mestách a obciach na Kysuciach v dňoch 27. - 29. novembra 2019. Odborná porota literárnej súťaže
pracovala v tomto roku v zložení: Mária Bátorová, Peter Mišák a Márius Kopcsay. Porota posúdila práce
64 mladých autorov. Finalisti súťaže sa na vyhodnocovacom seminári „Mladá poviedka“ stretli na podnetnej
diskusii s odbornou porotou. V Kysuckej knižnici v Čadci sa uskutočnila i vernisáž výstavy Rozprávky
z palety, významnej slovenskej ilustrátorky Martiny Matlovičovej a autorská beseda o jej tvorbe.
S čitateľskou verejnosťou besedovali: Kristína Mišovičová, Marta Hlušíková, Mária Bátorová a Peter
Holka. Literárny galavečer, slávnostné vyhodnotenie a víťazné poviedky umelecky stvárnilo a prezentovalo
zoskupenie Teleso + a hudobná skupina Pacora trio.
Občianske združenie pri knižnici – zameranie, činnosť:
Občianske združenie Literárny kompas (ďalej „OZ“), ktoré pôsobí pri Kysuckej knižnici v Čadci sa
v priebehu roka 2019 podieľalo na mnohých kultúrnych aktivitách. Jeho členovia organizačne zabezpečili
a zrealizovali celý rad kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre všetky vekové kategórie obyvateľov
kysuckého regiónu. Najväčšia pozornosť bola venovaná predovšetkým deťom a mládeži a sociálne
a zdravotne znevýhodneným občanom. Väčšina podujatí bola financovaná z iných zdrojov, grantového
systému MK SR a FPU. Niektoré podujatia spolufinancovalo i Mesto Čadca.
Zo svojho rozpočtu podporil OZ v minulom roku 8 podujatí sumou 261, 38 € (pozri bod 14.2). Činnosť
a aktivity Občianskeho združenia Literárny kompas, ktoré pôsobí pri KK, sa v zmysle jeho stanov zameriava
na naplnenie týchto základných cieľov:
- realizácia kultúrno-spoločenských podujatí zameraných na rozvoj kultúrneho, literárneho,
vzdelanostného a spoločenského rozhľadu detí, mládeže a dospelých
- podporu tvorby začínajúcich autorov
- podporu a skvalitnenie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov

2. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť
Tab. 22 Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť
Ukazovateľ
počet registrovaných bibliograf. a faktogr. informácií
zameraných na regionálne témy
počet vypracovaných bibliografií /tlačené+elektronické/ spolu
z toho kalendárium
ročenka, zborníky
personálna bibliografia
bibliografický leták
iné /životopis. medailón, inf. leták a pod./ prezentácia
počet vypracovaných rešerší
- z toho počet rešerší na regionálne témy
počet titulov monitorovaných periodík spolu
- z toho periodiká regionálneho zamerania
počet záznamov v databáze regionálnej článkovej bibliografie
spolu

r. 2018
1920
17
1
0
1
7
8
153
94
110
22
51 672
451

r. 2019
1935
21
1
2
2
8
8
161
95
111
19
52 510
695

Rozdiel
+15
+4
0
+2
+1
+1
+1
+8
+1
+1
-3
+838
+244

+ rozpisy monografií
z toho ročný prírastok spolu
- z toho články z periodík
články zo zborníkov, kapitoly z kníh a iných
špeciálnych tlačovín
fond regionálnych dokumentov spolu
z toho - knihy /počet KJ/
- periodiká /počet titulov/
iné - spracované v KIS /drobné tlače, AV
dokumenty, firemná literatúra, grafika, mapy a iné
špeciálne dokumenty/
elektronická databáza regionálnych autorít - počet autorít
spolu
z toho osobné autority
korporatívne autority
elektronická databáza fotografií
- počet spracovaných
záznamov fotografií v KIS
výpožičky regionálnych dokumentov spolu
z toho - knihy
periodiká
výstrižky
iné
počet zrealizovaných regionálnych podujatí /garant podujatia
- regionálne oddelenie/

počet návštevníkov regionálneho oddelenia
počet využívaných elektronických databáz

spolu – 52 123
1 100
858
242

spolu 53 205
1 055
811
486

spolu 1 082
-45
-47
+244

3 930
2 586
22
1 301

4 076
2 692
19
1 341

+146
+106
-3
+40

886

1026

+140

592
294
nerobíme

682
344
0

+90
+ 50
0

3 457
2 400
1 038
zapísané ako
periodiká
19
3 (Kniha Kysúc,
Bibliotéka,
Janotovci na
Kysuciach)

611(iba na BO
prezenčne)
1

3 462
+5
2 652
+ 252
744
- 294
ako periodika evidencia v
periodikách
66
+47
1 Kniha
-2
Kysúc
+ spolupráca
na reg.
podujatiach
edičnou
činnosťou a
výstavami
833
+ 222
1

0

Spracovanie regionálnej článkovej bibliografie - komentár
Celkový počet záznamov v regionálnej databáze, t. j. (rozpisy a články) je 52 510, prírastok za rok 2019 je
spolu 1 055 záznamov (v databáze články 811 záznamov - súbežná bibliografia a v databáze rozpisov 244).
Počas roka sme sa sústredili naďalej aj na opravy prekonvertovaných záznamov (rozpisy monografií
spracované v bývalom podsystéme BIBLIS, ktoré boli prekonvertované do Clávia - články). Tieto záznamy
robia problém pri zostavovaní personálnych bibliografií. Musia sa z článkovej bibliografie odstrániť
a vkladať do rozpisov monografií. Toto potom spôsobuje v regionálnej bibliografickej databáze skresľujúci
počet záznamov - úbytok z článkovej spracovaných záznamov databázy. Na Úseku regionálnej
dokumentácie sa v roku 2019 excerpovali priebežne denníky, týždenníky, mesačníky – spolu 122 titulov
periodickej tlače celoštátneho dosahu, vrátane 19 titulov 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 čitateľom
prístupné v knižničnom on-line katalógu Carmen: http://cadca.kniznice.net/Carmen/. Úsek regionálnej
dokumentácie pokračoval v budovaní regionálnej databázy Clavius. Osobitná pozornosť bola aj v roku 2019
venovaná budovaniu kartotéky osobností, v ktorej sa sústreďujú osobnosti z rôznych oblastí okresov Čadca
a Kysucké Nové Mesto. Základ tvorí regionálna databáza – obecná úroveň v systéme Clavius (obsahuje
osobné, korporatívne a geografické autority), ktorá sa priebežne dopĺňa životopismi regionálnych osobností a
vkladaním nových autorít. Naďalej sa realizuje priebežná oprava, či vkladanie správnych citácií.
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. Aj v roku 2019 pretrvával zvýšený záujem o tematické požiadavky a rešerše, ktoré
študenti vo veľkej miere využívajú pri tvorbe diplomových, bakalárskych a seminárnych prác s regionálnou
tematikou. Tieto služby regionálne oddelenie poskytuje aj pracovníkom kultúrnych zariadení, regionálnych
médií a iným subjektom v meste. Snažíme sa vychádzať v ústrety individuálnym požiadavkám našich
používateľov.Poskytujeme on-line služby a elektronické dodávanie informácií, napr. zasielame e-mailovou
poštou rešeršné výstupy a iné. Na Úseku regionálnej dokumentácie bolo v roku 2019 poskytnutých 1 935
faktografických informácií. Absenčných a prezenčných výpožičiek bolo spolu 3 462. V roku 2019 bolo na

Úseku regionálnych dokumentácií vypracovaných 95 rešerší. Zoznam rešerší sa nachádza na Úseku
regionálnej dokumentácie a zároveň je prístupný verejnosti na web stránke Kysuckej knižnice v Čadci.
Budovaný informačný aparát (databázy, albumy výstrižkov, DB fotografií, miest a obcí,
vydavateľov..., kartotéky ...) – komentár:
Od roku 2012 sa záznamy článkov začali spracovávať v novom integrovanom knižničnom systéme Windows
– Clavius. Vybrané články sa spracovávajú v KIS Clavius - články. V podsystéme Regionálna databáza obecná úroveň sa spracovávajú regionálne autority a korporácie, v podsystéme Rozpis monografií sa
spracovávajú kapitoly z kníh, zborníkov. Disponujeme s regionálnymi periodikami Kysuce, ktoré máme
v regionálnom archíve vo viazanej forme od roku 1964. Ďalšie regionálne noviny, ktoré sa archivujú sú: MY
- Kysucké noviny a Kysucký večerník. Výberové články regionálneho zamerania máme spracované v KIS Clavius (spätne staršie ročníky overujeme). Obecné noviny a školské časopisy, ktoré nám z jednotlivých obcí
prichádzajú v rámci povinného výtlačku sú uchované od začiatku ich vychádzania.
Ďalšie databázy a kartotéky využívane ako informačný aparát regionálnej dokumentácie: databáza fotografií
a skenov kysuckých osobností, databáza fotografií a skenov kysuckých pamätihodností, databáza fotografií
a skenov kysuckých prírodných pamiatok - priebežne sa dopĺňajú. Kartotéka regionálnych autorov (adresy,
kontakty) - priebežne sa dopĺňa a priebežne sa dopĺňa aj kartotéka beletristických diel o Kysuciach.
Monitoring tlače – komentár:
Adresný monitoring neposkytujeme ako službu čitateľom bežne, nakoľko skeny alebo prefotené články sú
spoplatnené, a tak sme o pravidelný monitoring tlače záujem z radov jednotlivcov nezaevidovali. Službu sme
poskytovali v roku 2019 organizáciám, ktoré s KK úzko spolupracujú, väčšinou ide o kultúrne organizácie,
ktoré patria pod spoločného zriaďovateľa ŽSK. Organizáciám, ktoré s knižnicou spolupracujú, poskytujú
nám sponzoring alebo sú našimi mediálnymi partnermi, poskytujeme túto službu bezplatne. Zameriavame sa
na cielený monitor v určitom časovom rozmedzí kalendárneho roka. V roku 2019 sme túto službu
poskytovali naďalej historikom Kysuckého múzea v Čadci ( M. Turóci, M. Liščák, A. Kontrík) a redakcii
týždenníka Kysuce (mediálny partner KK) - dopisovatelia R. Hajnoš a L. Paštrnák. ktorí využívali naše
služby pri publikačnej a edičnej činnosti. Kysucké múzeum ako aj L. Paštrnák svoje edičné výstupy
v podobe publikácií venovali KK v Čadci do regionálneho knižného fondu.
Edičná činnosť - spolu 21 titulov
Kalendárium, personálna bibliografia, pamätnica, zborník - 5 titulov:
1. Ladislav Paštrnák - publicista, redaktor: Výberová personálna bibliografia / Zostavila Viera
Višňáková. - Čadca: Kysucká knižnica, 2019. - 112 s.
2. Kalendárium výročí regionálnych osobností a významných udalostí Kysúc na rok 2019 / Zostavila
3. Viera Višňáková; zodp. red. Janka Bírová. - Čadca : Kysucká knižnica v Čadci, 2019. Chronologické
usporiadanie, 80 záznamov o osobnostiach.
4. Jurinova jeseň 2019 : Zborník vybraných prác Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby : 15.
ročník / zostavili: Helena Pagáčová a Viera Višňáková - Čadca : Kysucká knižnica, 2019. - 97 s.
5. Pamätnica Jurinovej jesene. /zostavili: Lubica Lašová, Viera Višňáková a Helena Pagáčová - Čadca :
Kysucká knižnica, 2019. - 140 s.
6. Jurinova jeseň. Celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby. Bibliografický súpis publikačnej
činnosti 2005 - 2019. / Viera Višňáková. Čadca : Kysucká knižnica, 2019. - 16 s.
212
záznamov.
Časopis pre knihovníkov kysuckého regiónu - 1 titul:
Kysucký knihovník, Roč. 12, č. 1. 2019. Vydáva Kysucká knižnica v Čadci 1 x ročne
Bibliografické letáky - 8 titulov:
1. Pavol Hrtus Jurina. Bibliografický leták zostavený pri príležitosti 100. výročia narodenia. /
Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2019. 12 záznamov
2. Ján Haranta - spisovateľ, prekladateľ, kňaz. Bibliografický leták vydaný pri príležitosti 110.
výročia narodenia / Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2019. 9 záznamov
3. Oskár Dubovický - divadelník, osvetový pracovník, spisovateľ. Bibliografický leták vydaný pri
príležitosti 100 výročia narodenia. / Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2019. 11 záznamov
4. Pavol Bilík - športovec, protifašistický bojovník. Bibliografický leták. / Viera Višňáková. Čadca:
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2019. 10
záznamov

5. Jozef Hnitka - spisovateľ, pedagóg, novinár
1913-1992. Bibliografický leták. 2. vydanie. /
Viera
Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2019. 11 záznamov
6. Dominik Choluj - regionalista, pedagóg, publicista 1923 - 1999. Bibliografický leták. / Viera
Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2019. 8 záznamov
7. Pavol Holeštiak - publicista, zakladateľ a držiteľ tradície Pavla Hrtusa Jurinu. Bibliografický leták /
Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2019. 9 záznamov
8. Rudolf Jašík - publicista, spisovateľ. Bibliografický leták vydaný pri príležitosti 100. výročia
narodenia. Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja, 2019. 10 záznamov.
Informačné letáky k podujatiam - 4 tituly:
1. Kniha Kysúc 2018 – Kysucká knižnica v Čadci predstavuje nominované tituly knižných publikácií
čitateľskej anketovej súťaži Kniha Kysúc 2018 : informačný leták / zostavila Viera Višňáková. Čadca:
Kysucká knižnica, 2019
2. Kniha Kysúc 2018 - putovná výstava - odborná literatúra : informačný leták / zostavila Viera
Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica, 2019
3. Kniha Kysúc 2018 - putovná výstava - beletria : informačný leták / zostavila Viera Višňáková. Čadca:
Kysucká knižnica, 2019
4. Pavol Holeštiak: informačný leták o autorovi pri príležitosti prezentácie knihy Zlatá kysucká kniha o P.
H. Jurinovi / zostavila Viera Višňáková. Čadca: Kysucká knižnica, 2019
Informačné záložky - 3 tituly:
1. Záložka: k výstave: Víťazné knihy Roka ŽSK,
2. Informačna záložka: Pavol Bilík - pre Obecnú knižnicu Makov
3. Informačné záložka: Rudolf Jašík - pre Mestskú knižnicu Turzovka
Edičná činnosť na elektronických nosičoch (CD, DVD): 1 titul
Kniha Kysúc 2018 / zostavili: Višňáková, Viera – Truchlý, Dušan. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2019. Prezentácia kníh - video formát
Publikačná činnosť - 1 titul:
Nominované knihy v súťaži Kniha Kysúc 2018. 1. — In: Kysuce. — ISSN 0139-5068. — Roč. 29,
(06.03.2019), s. 17.

č.
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Spolupráca a pomoc pri realizácii projektov knižnice – komentár:
Regionálna dokumentácia sa počas roka 2019 podieľala pri realizácii projektov Kysuckej knižnice, podľa
potreby zabezpečovala dané úlohy (výstavy kníh a fotografií, informačné letáky k besedám, pomoc pri
úprave alebo zostavení zborníka víťazných prác a pod.). K vecnému vyhodnoteniu projektov poskytovala
bibliografické súpisy publikovaných článkov a zabezpečovala skeny článkov o propagácii projektov,
realizácii daných aktivít vyplývajúcich zo zámerov projektov (Jašíkove Kysuce, Jurinova jeseň, Knihuľko,
Optimálna knižnica).
Spolupráca s inštitúciami v regióne, účasť na regionálnych podujatiach - komentár
V roku 2019 bola aktívna spolupráca s organizáciami:
- Kysucké múzeum v Čadci: dlhoročná aktívna spolupráca Úseku regionálnej dokumentácie KK
a Kysuckého múzea v Čadci úspešne pokračovala i v roku 2019 (tematické požiadavky, rešerše, účasť
na konferencii a iné).
- Kysucké kultúrne stredisko, Obec Raková: S KKS a obcou Raková Úsek regionálnej dokumentácie
každoročne spolupracuje pri podujatí Paláriková Raková - pri tvorbe výstavy Ján Palárik a Palárikova
Raková ( vyhľadanie a dodanie knižných materiálov, fotografií a pozvánok na výstavu).
- Vydavateľstvo MAGMA: regionálna dokumentácia úzko spolupracuje s regionálnym vydavateľstvom
Magma či už pri anketovej čitateľskej súťaži Kniha Kysúc, alebo na požiadanie dodáva informácie,
fotografie a vypracúva bibliografické súpisy publikačnej činnosti regionálnych osobností - spolupráca
pri zostavovaní publikácií.
- Mestská knižnica Turzovka, Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto a Mestská knižnica Krásno nad
Kysucou: s mestskými knižnicami pravidelne spolupracujeme pri organizovaní anketovej čitateľskej
súťaži Kniha Kysúc (každoročne zabezpečujú tieto knižnice aj hlasovacie lístky k súťaži),

spolupracujeme pri získavaní materiálov o
regionálnych osobnostiach a autoroch v ich
pôsobnosti. Pre Mestskú knižnicu boli zostavené aj bibliografické letáky: Pavol Hrtus Jurina a Rudolf
Jašík.
- Žilinská univerzita: spolupráca medzi Kysuckou knižnicou v Čadci a Žilinskou univerzitou, ktorá je
zameraná najvä na konzultačné a rešeršné služby a poskytovanie informačných služieb pri
diplomových prácach. Táto spolupráca bola úspešne realizovaná aj v roku 2019. V minulom roku sa
pracovníci KK zapojili aj do fotosúťaže Keď Európska vlajka pomáhala - súťaž organizovala Europe
Direct Žilina, Univerzitná knižnica.
- Miestny odbor Matice slovenskej v Čadci: intenzívna spolupráca pokračovala aj v roku 2019 s MO MS
v Čadci, zameriavame hlavne na prezentáciu významných osobností Kysúc z hľadiska matičnej
a národnostnej činnosti. Kysucká knižnica zabezpečuje priestor na prezentáciu, bibliografické letáky,
výstavy a účasť študentov). V roku 2019 sa regionálna dokumentácia podieľala na organizovaní
prednášky o Dominikovi Cholujovi (matičiar a publicista) a to vydaním bg. letáka Dominik Choluj
a výstavou dokumentov o jeho živote a diele v KK.
- Obecná knižnica Makov: spolupráca na spomienkovej slávnosti - Pavol Bilík (rodák z Makova) tvorba bibliografického letáka a materiály na výstavu.
- Obecná knižnica Stará Bystrica: tvorba bibliografického letáka na spomienku 100. výročia narodenia
Oskára Dubovického
- Múzeum Karola Točíka, Turzovka: spolupráca pri inštalovaní výstavnej expozície Pavol Hrtus Jurina
(poskytnutie knižných dokumentov, písomností, fotografií a osobných vecí z pozostalosti P. H. Jurinu)
- Redakcia KYSUCE: aktívne naďalej spolupracujeme s redakciou KYSUCE, pracovníkom poskytujeme
články, ktoré potrebujú pri spracovaní príspevkov do regionálnych novín. Počas celého roka 2019
naďalej pravidelne poskytujeme články staršieho vydania na zdokumentovanie športu na Kysuciach,
ktorý doteraz nebol spracovaný (Galéria športu na Kysuciach - Rasťo Hajnoš).
- Farnosť Podvysoká: spolupráca a pomoc pri doplňovaní údajov, ktoré chýbali do farskej kroniky
(vyhľadávanie článkov o výstavbe fary a udalostiach zo života vo farnosti).
Väčšinu z regionálnej knižnej produkcie sa snažíme získať darom od autorov alebo vydavateľov. V roku
2019 sme pri tvorbe nových publikácií aktívne spolupracovali a dodávali materiály (rešerše, vyhľadávanie
článkov, skeny a fotokópie) k nasledovným knižným titulom:
- Raková. Dejiny, ľudia, príbehy / Ladislav Paštrnák. Čadca: Magma, 2019
- Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu / Pavol Holeštiak. Bratislava: Spolok slovenských
spisovateľov, 2019.
Účasť na podujatiach, ktoré organizovali partnerské organizácie:
Múzeum Karola Točíka - výstava života a diela P. H. Jurinu (26.6.2019, Turzovka, Múzeum Karola Točíka)
Konferencia Človek a krajina v minulosti VI. (Kysucké múzeum v Čadci, 20.11.2019)
Výstava kníh - Univerzitná knižnica v Žiline (Žilina, 18.3.2019)
Exkurzia do Knihovny Třinec, Frýdeckého zámku a firmy Marlenka(Spolok slovenských knihovníkov
a knižníc, 18.6,2019- počas dovolenky)
Podujatia, výstavy a iné úlohy v rámci zabezpečenia knižnično - informačných služieb – komentár:
Súťaže, podujatia a výstavy, ktoré zabezpečuje Úsek regionálnej dokumentácie:
Každoročne organizačne zabezpečuje regionálnu čitateľskú anketovú súťaž Kniha Kysúc - výzvu na súťaž,
anketový lístok, predstavovanie nominovaných titulov v médiách, tvorbu anotácií nominovaných titulov,
zabezpečenie prezentácie nominovaných kníh k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže.
E-výstavy:
Oskár Dubovický - divadelník, osvetový pracovník, publicista
Milan Mravec - Juriáš
Ján Haranta - básnik, prekladateľ, predstaviteľ slovenskej moderny
Eugene A. Cernan
Regionálna dokumentácia každoročne zabezpečuje alebo dodáva materiály k tematickým výstavám
k podujatiam organizovaným v knižnici i mimo knižnice – v priebehu roka 2019:
- Dominik Choluj - matičiar, publicista (výstava k odbornej prednáške, KK),
- Ján Palárik a Palárikova Raková. Výstava kníh a dokumentov z fondu Kysuckej knižnice v Čadci
(KK); zároveň boli poskytnuté aj materiály na rovnomennú výstavu KKS a obci Raková,
- Jašíkove Kysuce v premenách času. Výstava dokumentov a fotografií v rámci literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce (KK),
- Rudol Jašík - 100. výročie narodenia (KK),

Jozef Hnitka - spisovateľ (Pamätná izba J.
Hnitku, KK),
Jurinova jeseň - výstava fotografií (KK),
Ján Haranta - výstava k prednáške (prednášková miestnosť, KK),
Pavol Hrtus Jurina (výstava k prezentácii knihy Zlatá kysucká kniha P. H. Jurinu, KK),
Rudol Jašík (materiály k výstave v Mestskej knižnici Turzovka)
Pavol Bilík - športovec, protifašistický bojovník (materiály k výstave pre Obecnú knižnicu Makov)
Knižnice pre všetkých. Výstava fotografii a dokumentov o činnosti knižníc regiónu Kysúc v rámci
Týždňa slovenských knižníc (KK),
- Kniha Kysúc 2018. Výstava nominovaných kníh anketovej čitateľskej súťaže Kniha Kysúc (KK)
- Kniha roka. Putovná výstava víťazných kníh (KK); zabezpečenie materiálov k výstave a inštalovanie
výstavy v KK,
- Kľúče nad hlavou - výstava Nežná revolúcia na Kysuciach (KK).
-

Ďalšie činnosti:
- príprava materiálov a konzultácie používateľom knižnice k ročníkovým, bakalárskym a diplomovým
prácam,
- príprava podkladov k vypracovaniu KULT Ročný výkaz o neperiodických publikáciách,
- príprava zoznamov publikačnej a edičnej činnosti k vyhodnoteniu projektov KK (Jašíkove Kysuce,
Jurinova jeseň, Knihuľko, Optimálna knižnica)
- vypracovanie prihlášky a zapojenie sa do fotosúťaže: „Keď Európska vlajka pomáhala“ (súťaž
organizovala Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica)
- vypracovanie podkladov do prihlášky za knižnicu do súťaže Prihláška do súťaže KNIŽNICA ROKA
(publikačné aktivity knižnice v médiách, internetová propagácia a nové formy propagácie práce
verejnosti) a príprava skenov a podkladov k vypracovaniu ďalších bodov prihlášky. V súťaži Knižnica
roka 2018 získala Kysucká knižnica Čestné uznanie za edičnú činnosť)
- vypracovanie profilov k seminári o ženách Žilinského kraja – významných osobnostiach, ktoré svojim
životom a prácou posilnili a pomohli k rozvoju kraja. (Mgr. Amália Kužmová, Magdaléna Hacková,
Antónia Gráfová, DiS. art, Helena Záhradníková, Mária Ščuryová)
- účasť na pracovnom stretnutí v Krajskej knižnici v Žiline a pomoc pri zostavení koncepcie
regionálnych pracovísk Žilinského kraja
- pomoc pri zostavovaní zborníkov Jurinova jeseň 2019, Jašíkove Kysuce 2019, Pamätnica Jurinovej
jesene, PRE TEBA, TEBE katalóg z výstavy Jaroslava Uhela
- zabezpečovanie odoslania povinných výtlačkov edičnej činnosti KK do SNK Martin, UK Bratislava
a Krajskej knižnice v Žiline
- zabezpečenie odoslania žiadostí o pridelenie ISBN pre edičnú činnosť KK.
Regionálna dokumentácia priebežne obsahovo zabezpečovala v roku 2019 aktualizáciu nasledovných
podstránok web stránky Kysuckej knižnice v Čadci:
- Knižnica v médiách – články a videá o knižnici, ktoré boli propagované v periodickej tlači a v médiách
(týždenná aktualizácia)
- Podujatia - Kniha Kysúc (aktualizácia)
- Činnosť - Edičná činnosť (priebežne)
- Činnosť - Rešerše (raz ročne)
Exkurzie po knižnici:
Exkurzie a informatické prípravy zabezpečujú pracovníčky služieb. Regionálna dokumentácia zabezpečuje
exkurzie knižnice a pamätných izieb sporadicky, ide o individuálne sprevádzanie používateľov z iných
okresov, ktorí sa dozvedeli o našich službách a chceli využiť služby regionálneho oddelenia jednorazovo.
Ďalšia účasť a pomoc na realizácii regionálnych podujatiach KK:
Jurinova jeseň, Jašíkove Kysuce, Jánska noc, Knižnice pre všetkých, Kniha Kysúc, Spomienková slávnosť
na Dominika Choluja (výstava, bibliografický leták), Ján Haranta - katolícky modernista, básnik a kňaz prednáška pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia, Prezentácia dokumentárneho filmu: Jozef Hnitka Život vo vnútornej emigrácii, Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu - prezentácia nového knižného titulu.
Regionálna dokumentácia sa podieľa pri realizácií vzdelávacích podujatí regionálneho zamerania pre žiakov
základných a stredných škôl hlavne tvorbou konkrétnych prezentácií o živote a tvorbe regionálnych
osobností alebo prezentácií o kultúrnom a prírodnom dedičstve Kysúc. Tieto prezentácie sú v ponukovom
liste vzdelávacích aktivít Kysuckej knižnice v Čadci. Ich realizáciu zabezpečuje koordinátorka podujatí,
nakoľko na regionálnej dokumentácii pracuje jeden pracovník a časovo nie je možné realizovať tieto
aktivity.

Školenia, pracovné porady a konferencie:
Regionálna dokumentácia sa v roku 2019 pravidelne zúčastňovala odborných školení, ktoré organizovala
SNK - Národná bibliografia v Martine a SSKK alebo Krajská knižnica v Žiline:
- Skúsenosti a problémy súvisiace s implementáciou RDA v roku 2018 (Martin, 21.02.2019)
- Porada bibliografov Žilinského kraja (Krajská knižnica v Žiline, 26.2.2019)
- Výstava kníh - Univerzitná knižnica v Žiline (Žilina, 18.3.2019)
- Deň regionálnej bibliografie 2019 (Martin, 11.04.2019)
- Rozbory činnosti a hospodárenia regionálnych knižníc ŽSK za rok 2018 (Krajská knižnica,
12.6.2019)
- Múzeum Karola Točíka - výstava života a diela P. H. Jurinu (26.6.2019, Turzovka)
- Pracovné rokovanie k projektovej žiadosti FPU na Kolokvium slovenských, českých
a moravských bibliografov (Krajská knižnica v Žiline, 19.11.2019)
- Odborný seminár pre knihovníkov Elektronické informačné zdroje a autorský zákon v prostredí
knižníc (Krajská knižnica, 27.11.2019)
- Konferencia Človek a krajina v minulosti VI. (Kysucké múzeum v Čadci, 20.11.2019)
- Exkurzia do Knihovny Třinec, Frýdeckého zámku a firmy Marlenka (exkurziu organizoval
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 18.6,2019
Digitalizácia regionálnych dokumentov – komentár:
Na Úseku regionálnej dokumentácie sa už od roku 2011 postupne digitalizovali (skenovali vo formáte PDF)
knižné tituly s regionálnou tematikou. Skenovali sme vzácne knihy staršieho dátumu vydania, ktoré máme
v archívnom fonde regionálnej dokumentácie. Naskenovaný dokument požičiavame iba prezenčne, ak je
kniha práve požičaná. Zdigitalizovaných je doteraz 60 kníh a brožúr. V súčasnosti sa intenzívne digitalizácii
nevenujeme (závery z porady v Krajskej knižnici, nespĺňame technické požiadavky digitalizácie). Skôr
zameriavame na kompletizáciu a skenovanie v PDF formáte regionálnych obecných periodík (obecné, farské
a školské časopisy) - pre archívne účely Kysuckej knižnice. Začali sme pracovať na prieskume farských
a školských časopisov a snažíme sa ich spoločne skompletizovať a digitalizovať, v tejto aktivite sme
pokračovali aj v roku 2019. Od roku 2010 sa pre archívne účely digitalizujú výstrižky z novín a časopisov,
za roky 2010 – 2019 sú uchované na CD v elektronickej forme. Osobitne v týždenných intervaloch sa
skenujú články o činnosti Kysuckej knižnice v Čadci, ktoré sú v rámci propagácie činnosti KK prezentované
na web stránke KK (podstránka Knižnica v médiách) - týždennú aktualizáciu zabezpečuje regionálna
dokumentácia.
Výskumná činnosť – výskum osobností regiónu, literárny výskum – komentár:
Výskumná činnosť oddelenia je dlhodobo zameraná hlavne na výskum regionálnych osobností a ich
biografických údajov a zdrojových prameňov pre potreby opráv, úprav a doplnkov do DB regionálnych
autorít, v roku 2019 prednostne k vydaniu Kalendária výročí na rok 2020 (s úplnými biografickými heslami).
Dlhodobý výskum bol zameraný na publikačnú tvorbu redaktora Ladislava Paštrnáka (pri príležitosti jeho
životného jubilea bola vydaná personálna bibliografia). Literárny výskum bol zameraný aj na Farnosť
Podvysoká - dlhodobo sa vyhľadávali články a iné písomné zmienky o vzniku farnosti. Tieto materiály boli
poskytnuté kronikárke pre potreby doplnenia farskej kroniky). Ďalšou aktivitou regionálneho výskumu
oddelenia bolo zdokumentovanie Múzea Karola Točíka v Turzovke. Získané materiály a fotografie boli
uložené v archíve regionálnej dokumentácie a sú určené na edičnú a výstavnú činnosť KK.
Technické vybavenie regionálneho oddelenia:
- 2 x PC zostava, scanner CanoScan LIDE 700F, plošný scanner plustek Optic Book A300, tlačiareň HP
Laser Jet P1005, multifunkčné zariadenie Color Laser Jet Pro MFP M 176n, operačný systém WINXP,
Microsoft OFFICE, CorelDraw, Adobe Reader 7.0., kopírovací stroj Canon, prístup na Internet.

3. Metodická a poradenská činnosť knižnice
3.1 Metodické návštevy spolu
Metodické návštevy spolu: 20
- z toho mimo vlastnej knižnice: 15
Konzultácie a inštruktážna pomoc spolu: 715
Odborné porady a semináre: 4
- z toho pre mestské a obecné knižnice, resp. pre knižnice iných sietí: spolu 4

3.2 Vnútroknižničná metodika –

zameranie – komentár

V roku 2019 boli zrealizované spolu 5 vnútroknižničných metodických návštev. Ich zameranie:
1. Metodická návšteva v období 15. - 28.1.2019 sa konala v rámci vyhodnocovania a vyúčtovania
podporených projektov na úseku projektový manažér – boli hodnotené zrealizované projekty, na ktoré
bola poskytnutá dotácia z verejných finančných zdrojov: bol hodnotený dosiahnutý zámer projektov,
prínos, súlad medzi plánovanými a dosiahnutými výsledkami a výstupmi, a tiež čerpanie finančných
podpôr na realizáciu projektov v súlade so zmluvami o poskytnutí finančných prostriedkov. V prípade
zistenia nedostatkov tieto boli hneď odstránené a veci zosúladené so zmluvami o poskytnutí finančných
podpôr. /zrealizovala metodička – Mgr. J. Mudríková.
2. Cyklická metodická návšteva pobočky KK dislokovanej na Základnej škole Čadca – Milošová u Prívary
za účelom odovzdania nových kníh zakúpených do fondu pobočky, súčasťou bolo aj poradenstvo
týkajúce s činnosti pobočky a zosúladenie knihovníckych prác s centrálnou knižnicou (stavanie KF,
vedenie čitateľských listov a evidencia výpožičiek, návrhy kníh na vyradenie) konaná 30.1.2019
/zrealizovala: pracovníčka úseku akvizície, katalogizácie a ochrany KF - E. Droščáková.
3. Metodická návšteva na Oddelení knižnično-informačných a kultúrno-vzdelávacích činností na úseku
práce s deťmi a mládežou 21.6.2019 s účelom zistiť stav organizácie podujatí pre deti a mládež so
zameraním na deti od 0-10 rokov ako podklad pre pripravujúci sa vzdelávací seminár pre knihovníkov
Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej
oblasti 3. – Práca s deťmi vo veku 3 až 10 rokov /zrealizovala metodička – Mgr. J. Mudríková.
4. Metodická návšteva na Oddelení knižnično-informačných a kultúrno-vzdelávacích činností na úseku
práce s deťmi a mládežou a dospelých používateľov – skupinou mládeže vo veku 12-15 rokov, kedy na
základe štatistických ukazovateľov KIS Clavius Modul Výpožičky bola spracovaná návštevnosť
a využívanie výpožičných služieb mládežou v rokoch 2015-2019 konaná 16.12.2019 /zrealizovala
metodička – Mgr. J. Mudríková.
5. Metodická návšteva na Oddelení knižnično-informačných a kultúrno-vzdelávacích činností na úseku
práce s dospelými používateľmi, kedy na základe štatistických ukazovateľov vedených KIS Clavius
Modul Výpožičky bola spracovaná návštevnosť a registrácia používateľov a využívanie služieb
dospelými používateľmi – skupinou seniorov v rokoch 2015-2019. Účelom bolo zistiť stavu pre
pripravujúci sa vzdelávací seminár pre knihovníkov Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu
mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 3. – Práca so seniormi a znevýhodnenými
obyvateľmi v knižnici konaná 30.12.2019 /zrealizoval metodik – Mgr. J. Mudríková.

3.3 Regionálna metodická pôsobnosť
Tab. 23

Rok
2018
2019

Počet verejných
knižníc
v metodickej
pôsobnosti *
31
31

Úväzok
metodičky pre
okresnú
metodiku
0,5
0,5

Počet
odborných
podujatí pre
knihovníkov

Počet metodických
návštev mestských
a obecných knižníc

5
4

9
15

Počet
konzultácií

670
715

* bez regionálnej knižnice

Kysucká knižnica v Čadci metodickú a poradenskú činnosť uskutočňuje prostredníctvom úseku
koordinácie a metodiky. Hlavným cieľom tejto činnosti v roku 2019 bolo poskytovanie metodických
a poradenských služieb verejným a školským knižniciam okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto v záujme
zachovania, fungovania a rozvoja regionálneho knižničného systému ako neoddeliteľnej súčasti
celoslovenského knižničného systému. Metodická činnosť knižnice vychádza zo zákona č. 126/2015 Z. z.
o knižniciach a Zriaďovacej listiny Kysuckej knižnice v Čadci. Úsek koordinácie a metodiky plnil svoje
úlohy prostredníctvom osobných metodických návštev, konzultácií, virtuálnych návštev priestorov
prislúchajúcich knižniciam na internete (evidovaných v rámci konzultácií), pracovných porád, vzdelávacích
podujatí, metodickými a inštruktážnymi materiálmi. Úsek koordinácie a metodiky zhromažďuje
a spracováva štatistické ukazovatele za verejné knižnice okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Na metodickej, poradenskej činnosti a poskytovaní služieb knižniciam v metodickej pôsobnosti sa podieľal
aj úsek akvizície, katalogizácie a centrálneho dopĺňania knižničných fondov - participoval na akvizičnej
činnosti a revíziách knižničných fondov verejných knižníc.
Metodické návštevy verejných knižníc v metodickej pôsobnosti: 15
Revízia KF v Obecnej knižnici v Rudine - 4 metodické návštevy:

-

-

príprava dokumentácie a potrebnej agendy
v zmysle č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
a Vyhláška č. 201/2016 MK SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej
evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach pre
knižnicu /pripravila metodička Mgr. J. Mudríková;
v rámci revízia KF boli zrealizované 4 metodické návštevy za účasti: zahájenie revízie KF 6.5.2019 E. Droščáková – pracovník na úseku akvizície, katalogizácie a ochrany KF KK; 7.5.2019 - E.
Droščáková a metodička Mgr. J. Mudríková; 29.5.2019 - E. Droščáková; 4.6.2019 ukončenie revízie
KF – E. Droščáková a metodička Mgr. J. Mudríková.

Ďalšie metodické návštevy - 11:
1. Obecná knižnica v Snežnici 7.5.2019 – pomoc pri spracovaní vecného vyhodnotenia a finančného
vyúčtovania projektu na akvizičnú činnosť a povinných príloh, zrealizovala metodička Mgr. J.
Mudríková;
2. Obecná knižnica v Skalitom 20.9.2019 – pomoc pri spracovaní vecného vyhodnotenia a finančného
vyúčtovania projektu na akvizičnú činnosť a povinných príloh, zrealizovala metodička Mgr. J.
Mudríková;
3. Obecná knižnica v Makove 13.11.2019 – podujatia knižnice pre deti a mládež, seniorov,
prezentácia aktivít v médiách, spolupráca s okolitými verejnými knižnicami, zrealizovala metodička
Mgr. J. Mudríková;
4. Obecná knižnica vo Vysokej nad Kysucou 13.11.2019 – oboznámenie knihovníčky, ktorá sa
vrátila po MD a RD do knižnice, o nových realitách v oblasti práce knižníc, zistenie stavu v knižnici
po jej nástupe, zrealizovala metodička Mgr. J. Mudríková;
5. Obecná knižnica v Klokočove 13.11.2019 – projektová činnosť knižnice súčasná a na nasledujúce
obdobie, zrealizovala metodička Mgr. J. Mudríková;
6. Obecná knižnica v Olešnej 13.11.2019 – inštruktáž novej knihovníčky, zrealizovala metodička –
Mgr. J. Mudríková;
7. Obecná knižnica v Nesluša 3.12.2019 – stav knižnice, stav spracovania KF vzhľadom na to, že
v roku 2019 bol zakúpený do obecnej knižnice KIS MASK, zrealizovala metodička Mgr. J.
Mudríková;
8. Obecná knižnica v Rudina 3.12.2019 – odstraňovanie nedostatkov zistených revíziou KF, stav
knižničných dokumentov navrhnutých na vyradenie a dodržanie postupu pri vyraďovaní,
zrealizovala metodička Mgr. J. Mudríková;
9. Obecná knižnica v Rudinská 3.12.2019 – zistenie stavu knižnice, knižnično-informačných služieb
a ďalších činností, zrealizovala metodička Mgr. J. Mudríková;
10. Obecná knižnica v Ochodnica 3.12.2019 – zistenie stavu knižnice, knižnično-informačných služieb
a ďalších činností, zrealizovala metodička Mgr. J. Mudríková;
11. Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto 3.12.2019 – podujatia knižnice a využívanie služieb
čitárne a internetu v knižnici, zrealizovala metodička Mgr. J. Mudríková.
Konzultácie a inštruktážna pomoc:
Knihovníci verejných a školských knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto využili možnosť
konzultácia a riešenie problémov 715 krát (v tom 20 konzultácií školské knižnice). Konzultácie boli
prevažne zamerané na riešenie problémov pri štatistickým vykazovaním KULT 01-10 o knižniciach, riešenie
problémov akvizíciou a s vyraďovaním KF, ochranou osobných údajov, vymáhaním vypožičaných kníh,
vytváraním žiadosti na podporu projektov a pod. Konzultácie a inštruktáže boli robené prevažne telefonicky
z podnetu knihovníkov obecných a mestských knižníc alebo mailom.
Konzultácie s pracovníkmi KK sa týkali najviac prípravy a realizácie projektov, úseku regionálnej
dokumentácie a bibliografie, podujatí a pod.
Odborné porady a semináre: spolu 4
1.+ 2. Dve pracovné stretnutia konané 17.7.2019 a 25.7.2019 s programom:
1. Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto za rok 2018,
2. Chyby, ktoré sa vyskytli pri vykazovaní činnosti knižníc vo Výkaze KULT o knižnici za rok 2018,
3. Podujatia a spoločné aktivity v roku 2019 a 2020 (regionálne súťaže, participácia na podujatiach),
4. Projektová činnosť knižníc a získavanie mimorozpočtových prostriedkov pre knižnicu,
5. Diskusia,
6. Záver.
3. Vzdelávací seminár Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej,
kultúrnej a vzdelávacej oblasti 3. – Práca s deťmi vo veku 3 až 10 rokov dňa 26.9.2019. Na seminári
odzneli 3 základné príspevky:

4.
5.

 Postavenie
knižnice
pri
rozvíjaní
čitateľskej gramotnosti - PhDr. Ľudmila
Hrdináková, PhD. (Katedra knižničnej a informačnej vied, FF UK v Bratislave);
 BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre detí – významný článok propagácie literatúry pre deti
a mládež na Slovensku - Mgr. Eva Cíferská (Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY pri
Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA);
 Čítanie detí a celoslovenské aktivity zamerané na podporu čítania. Centrum detskej literatúry, čítania
a SK IBBY a jeho významné projekty - Ing. Gabriela Mikulčíková (Centrum detskej literatúry,
čítania a SK IBBY pri Medzinárodnom dome umenia pre detí BIBIANA).
 S menšími príspevkami vystúpili:
- Práca s deťmi predškolského a mladšieho školského veku v Krajskej knižnici v Žiline - Mgr.
Jaroslava Rácová (Krajská knižnica v Žilina Úsek literatúry pre deti a mládež);
- Práca s deťmi predškolského a mladšieho školského veku na úseku detskej literatúry
a v pobočke v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši - Mgr.
Petronela Jančušková (Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši);
- Turčianska knižnica v Martine – práca s deťmi predškolského veku a mladšieho školského veku
- Mgr. Lenka Tkáčová (Turčianska knižnica v Martine Oddelenie literatúry pre deti a mládež);
- Práca s deťmi od 3 do 10 rokov v Mestskej knižnici Kysucké Nové Mesto. Gamifikácia
v knižnici - PhDr. Dušana Šinalová, riaditeľka MsK v Kysuckom Novom Meste;
- Práca s deťmi od 3 do 10 rokov v Kysuckej knižnici v Čadci - Petronela Gavenčiaková
(Kysucká knižnica v Čadci Úsek práce s deťmi a mládežou);
Všetky príspevky boli zverejnené v zborníku zo seminára, ktorý zostavila Mgr. J. Mudríková, ktorý je
v elektronickej forme na webovej stránke KK.
4. Pracovné rokovanie knihovníkov verejných obecných a mestských knižníc okresov Čadca
a Kysucké Nové Mesto dňa 8. novembra 2019 v Kysuckej knižnici v Čadci – program:
1. Získavanie nových čitateľov a používateľov knižničných služieb. Ako využiť rôzne výročia a
aktivity obce, mesta a zariadení v obci, v meste na získanie čitateľov a používateľov;
2. Knižnično-informačný systém do malých a stredných knižníc (KIS MASK) – Bez obáv
k elektronizácií knižničných prác!
3. Výzvy FPU na podporu knižničných projektov (podujatia, akvizícia – nákup kníh a iných
dokumentov) a MK SR – čo umožňujú, čo sa dá z nich zabezpečiť;
4. Diskusia
5. Záver.
Ďalšie aktivity úseku koordinácie a metodiky:
- vydanie elektronického metodického a inštruktážneho časopisu Kysucký knihovník 2019,
- vydanie Zborníka príspevkov z odborného seminára Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu
mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 3. – Práca s deťmi vo veku 3 až 10 rokov
zrealizovala metodička,
- vydanie 2 metodických materiálov spolu s prezentáciami v Microsoft Office PowerPoint Presentation
k slovenským spisovateľom: Mária Ďuríčková a Dušan Dušek,
- 2 metodické usmernenia k vypracovaniu žiadosti na podporu projektov týkajúcich sa akvizície, knižničných
podujatí a knižničného vybavenia.
KK pravidelne informuje verejné knižnice a v určitých prípadoch aj školské knižnice o možnosti účasti na
seminároch, kultúrnych podujatiach, kurzoch, atď. Pravidelne knihovníkov pozýva na vlastné podujatia
a aktivity.

3.4 Stav verejných knižníc v metodickej pôsobnosti knižnice
podľa jednotlivých okresov
Stav a činnosť verejných knižníc v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v roku 2019
Po ukončení štatistického zisťovania bude vypracovanie hodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc
v metodickej pôsobnosti - Stav a činnosť verejných knižníc v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v
roku 2019.
Tab. 24 Sieť verejných knižníc (počet obyvateľov – ŠÚ SR 3Q)

Ukazovateľ
Počet obyvateľov v okrese spolu
Počet obyvateľov v okresnom sídle
Počet školopovinných detí v okrese
Počet školopovinných detí v okresnom sídle
Počet verejných knižníc v okrese
z toho regionálna knižnica
mestské knižnice + pobočky
profesionálne knižnice + pobočky
neprofesionálne knižnice + pobočky
Počet zrušených knižníc
Počet nepracujúcich knižníc
z toho počet knižníc nepracujúcich viac
ako 5 rokov
Počet knižníc s obnovenou činnosťou
Zmeny v profesionalizácii /+ -/
Počet knižníc bez finančných prostriedkov
na nákup KF
Počet automatizovaných knižníc
Počet knižníc s internetom pre verejnosť
Centrálny nákup pre knižnice - počet knižníc
Metodická pomoc pri spracovaní projektov
Počet konzultácií k projektom
Metodická pomoc pri revízii KF

Okres
Čadca
90 068
24 036
7 464
1 914
21
1+1
2
8
10+1
0
0
0

Okres
Kysucké Nové Mesto
32 868
14 989
3171
1 410
11
0
1
3
7
0
0
0

0
0
8

0
0
4

6
9
8
4
12
0

4
5
5
3
5
1

Metodická pomoc a komentár k činnosti verejných knižníc v metodickej pôsobnosti - komentár:
1. Čitateľské a používateľské zázemie knižníc v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto a stav
verejných knižníc v roku 2019:
V kysuckom regióne za vykazované obdobie žilo spolu 122 936 obyvateľov (oproti roku 2018
poklesol o 253 obyvateľov) – v okrese Čadca to bolo 90 068 obyvateľov (oproti roku 2018 pokles o 173)
a v okrese Kysucké Nové Mesto 32 868 (oproti roku 2018 pokles o 80). V Meste Čadca v roku 2019 žilo
24 036 obyvateľov (najväčší pokles obyvateľov v rámci miest a obcí okresu Čadca zaznamenalo mesto
Čadca – o 104). Mesto Kysucké Nové Mesto malo za vykazované obdobie 14 989 obyvateľov (počet
obyvateľov poklesol o 99). Uvedené údaje sú uvádzané podľa Štatistického úradu SR za 3Q 2019.
Na území nášho regiónu v roku 2019 žilo spolu 10 635 školopovinných detí – z toho v okrese Čadca 7 464
detí a v okrese Kysucké Nové Mesto 3 171. V okresných mestách Čadca evidujú k 15.9.2019 spolu 1 914 a
Kysucké Nové Mesto 1 410 detí. Uvedené údaje sú uvádzané podľa Školských úradov v okresoch Čadca
a Kysucké Nové Mesto a škôl, ktoré nie sú registrované pod týmito úradmi.
V okrese Čadca sú 3 mestá a 20 obci: v Meste Čadca pôsobí regionálna knižnica s mestskou pôsobnosťou, 2
mestské knižnice sú v Meste Turzovka a Krásno nad Kysucou. V 18 obciach pôsobia verejné knižnice –
mimo obce Dlhá nad Kysucou, kde bola verejná knižnica zrušená a knižničný fond presunutý do školy (ide
o malú obec ako rozlohou, tak aj počtom obyvateľov, ktorá tvorí prímestskú oblasť mesta Turzovka).
Verejná knižnica v Zborove nad Bystricou bola zlúčená do školskej knižnice.
V okrese Kysucké Nové Mesto je jedno mesto - Kysucké Nové Mesto, kde pôsobí agilná mestská knižnica,
a 13 obcí – v troch obciach z 13 nie je verejná knižnica. Verejná knižnica zanikla v Lopušnom Pažití,
a keďže tu nie je ani školská knižnica, záujemcom o knižničné služby slúži Obecná knižnica v Dolnom
Vadičove. Verejná knižnica nie je ani v Obci Radoľa, ktorá má školskú knižnicu a keďže obec je
predmestskou časťou mesta Kysucké Nové Mesto, obyvatelia obce sú častými používateľmi Mestskej
knižnice v Kysuckom Novom Meste. Obec Rudinka je taktiež bez verejnej knižnice, ale aj bez školskej
knižnice. Obyvatelia obce navštevujú Obecnú knižnicu v Rudine alebo Mestskú knižnicu v Kysuckom
Novom Meste.
Čo sa týka profesionalizácie, zmeny na strane verejných knižníc v roku 2019 neboli. Pobočky vykazované
v roku 2018 (Kysucká knižnica v Čadci – pobočka v mestskej časti Milošová; Obecná knižnica Nová
Bystrica – pobočka vo Vychylovke), pracovali aj v roku 2019.
2. Metodická činnosť Kysuckej knižnice v Čadci v roku 2019:

V rámci regionálnej metodickej činnosti KK usmerňuje a pomáha riešiť odborné problémy
profesionálnych a neprofesionálnych verejných knižníc (3 mestské a 28 obecných knižníc v okrese Čadca a
Kysucké Nové Mesto). Metodickú pomoc pre verejné knižnice sme v roku 2019 zabezpečovali osobnou
návštevou, ale najmä konzultáciami a inštruktážami cez e-mail alebo telefonicky, ale tiež aj návštevami vo
virtuálnom priestore určenom pre knižnice a ich zriaďovateľov (evidované ako konzultácie), pracovnými
poradami a vzdelávacími aktivitami.
Naša odborná pomoc v sledovanom období bola vo verejných knižniciach zameraná aj na pomoc pri
dopĺňaní KF prostredníctvom centrálneho nákupu kníh a iných knižničných dokumentov podľa výberu
miestneho knihovníka (službu využilo 12 verejných knižníc – mestské knižnice v Krásne nad Kysucou a v
Kysuckom Novom Meste, obecné knižnice: Čierne, Dunajov, Klokočov, Makov, Ochodnica, Rudina,
Rudinská, Snežnica, Svrčinovec a Zákopčie). 5 knižníc využilo usmernenie pracovníčky pre centrálne
dopĺňanie KF a nakupovali si knihy samostatne (konzultovanie ponúk predajcov, zaslanie ponúk
jednotlivých vydavateľstiev a pod.). V minulom roku KK nakúpila pre mestské a obecné knižnice 1 761
knižničných dokumentov v hodnote 14 534,20 €. Mimo uvedeného pre obce Klokočov, Snežnica a Kysucké
Nové Mesto zakúpili knižničné dokumenty z prostriedkov FPU. Zakúpené knižničné dokumenty pre mestské
a obecné knižnice KK spracúva a spracované odovzdá mestským a obecným knižniciam.
KK pravidelne informuje verejné knižnice, a v určitých prípadoch aj školské knižnice, o možnosti účasti na
seminároch, kultúrnych podujatiach, kurzoch, atď. Pravidelne knihovníkov obecných a mestských knižníc
pozýva na vlastné podujatia a aktivity Kysuckej knižnice.
Tab. 25 Sieť školských knižníc

Ukazovateľ
Počet školských knižníc v metodickej pôsobnosti
Počet metodických návštev školských knižníc
Počet metodických konzultácií

Okres Čadca
33
0
16

Okres Kysucké Nové
Mesto
9
0
4

Metodická pomoc a komentár k činnosti školských knižníc v metodickej pôsobnosti:
Úsek koordinácie a metodiky má veľmi dobré vzťahy so školskými knižnicami. Aj keď nie sú v našej
priamej metodickej pôsobnosti, už takmer 20 rokov s nimi spolupracujeme a ponúkame im možnosť spolupráce,
konzultácie k riešeným problémom, účasť na odborných, vzdelávacích a kultúrnych podujatiach, vhodných pre
ich zameranie a činnosť. V regióne máme 42 školských knižníc: 33 v okrese Čadca (6 školských knižníc na
stredných a 27 školských knižníc na základných školách a základných školách s materskými školami) a 9
v okrese Kysucké Nové Mesto (2 školské knižnice na stredných školách a 7 školských knižníc na základných
školách a základných školách s materskými školami). Metodické návštevy sme v roku 2019 v školských
knižniciach nerealizovali, ale pedagógovia, ktorí vedú knižnice, sa často na nás obracali s problémami
a žiadosťami o informácie (informačná výchova v školskej knižnici, spracovanie a zaslanie pokladov pre
podujatia k výročiam významných spisovateľov a regionálnych osobností, konzultácie k revízii KF, evidencii
odborných periodík a pod.)
Školské knižnice v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto - prehľad a stav v roku 2019 v mestách
a obciach kysuckého regiónu v postavení k verejným knižniciam:
Okres ČADCA:
V okrese Čadca je plne funkčných 6 školských knižníc na stredných (v 3 je zavedený KIS Clavius) a 27
školských knižníc na základných školách a základných školách s materskými školami (14 knižníc je
automatizovaných - 1 má KIS MASK a 13 KIS Clavius).
- v mestách okresu Čadca:
1. Čadca (v meste sú 4 zo stredných škôl, ktoré majú školské knižnice a 5 základných škôl so
školskými knižnicami) – v meste pôsobí regionálna knižnica, ktorá má na 1 základnej škole, ktorá
nemá školskú knižnicu, umiestnenú pobočku;
2. Krásno nad Kysuckou (v meste je 1 stredná škola so školskou knižnicou a základné školy sú bez
školských knižníc, tieto supluje mestská knižnica);
3. Turzovka (v meste je 1 stredná škola so školskou knižnicou, 1 základná škola so školskou knižnicou)
– pôsobí tu mestská knižnica;
- v obciach okresu Čadca:
1. Čierne (2 základné školy – iba na 1 škole je školská knižnica) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
2. Dlhá nad Kysucou (1 základná škola so školskou knižnicou, do ktorej bola zlúčená časť verejnej
obecnej knižnice);
3. Dunajov (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Klokočov (1 základná škola bez školskej
knižnice – školská knižnica zlúčená do
obecnej knižnice) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Klubina (1 základná škola bez školskej knižnice – školská knižnica zlúčená do obecnej knižnice) –
pôsobí tu aj verejná knižnica;
Korňa (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Makov (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Nová Bystrica (2 základné školy so školskými knižnicami) – pôsobí tu aj verejná knižnica
s pobočkou vo Vychylovke;
Olešná (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Oščadnica (2 základné školy so školskými knižnicami) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Podvysoká (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Radôstka (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Raková (2 základné školy – iba na 1 škole je školská knižnica) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Skalité (2 základné školy so školskými knižnicami) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Stará Bystrica (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Staškov (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Svrčinovec (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Vysoká nad Kysucou (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Zákopčie (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
Zborov nad Bystricou (1 základná škola so školskou knižnicou, do ktorej bola zlúčená časť verejnej
obecnej knižnice).

Okres KYSUCKÉ NOVÉ MESTO:
V okrese Kysucké Nové Mesto v roku 2019 pracovali 2 školské knižnice na stredných školách (1
knižnica KIS Clavius) a 7 školských knižníc na základných školách a základných školách
s materskými školami (4 majú KIS Clavius).
- v Kysuckom Novom Meste (v meste sú 2 stredné školy, ktoré majú školské knižnice a na 3
základných škôl sú školské knižnice);
- v obciach okresu Kysucké Nové Mesto:
1. Dolný Vadičov (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná knižnica;
2. Horný Vadičov (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
3. Kysucký Lieskovec (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná knižnica;
4. Lodno (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná knižnica;
5. Lopušné Pažite (základná škola bez školskej knižnice) – obecná knižnica tu bola zrušená –
záujemcom o knižničné služby slúži Obecná knižnica v Dolnom Vadičove;
6. Nesluša (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná knižnica;
7. Ochodnica (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná knižnica;
8. Povina (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná knižnica;
9. Radoľa (1 základná škola so školskou knižnicou) – obyvatelia navštevujú knižnice v Kysuckom
Novom Meste;
10. Rudina (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
11. Rudinka (základná škola bez školskej knižnice) – obyvatelia navštevujú knižnice v Rudinej
a v Kysuckom Novom Meste;
12. Rudinská (1 základná škola so školskou knižnicou) – pôsobí tu aj verejná knižnica;
13. Snežnica (základná škola bez školskej knižnice) – pôsobí tu len verejná knižnica.
Ak nie je školská knižnica na základnej škole, túto zvykne suplovať verejná knižnica a naopak – táto situácia
je na niektorých obciach.
Tab. 26 Špeciálne knižnice

Ukazovateľ
Počet špeciálnych knižníc v metodickej pôsobnosti
Počet metodických návštev špeciálnych knižníc
Počet metodických konzultácií
Na území regiónu Kysuce nepôsobia špeciálne knižnice.

Okres
Čadca
0
0
0

Okres
Kysucké Nové Mesto
0
0
0

4. Knižnica a spolková

činnosť

KK je dlhoročným členom profesionálnych združení: Slovenskej asociácie knižníc, Spolku
slovenských knihovníkov a knižníc.
Pri KK pôsobí už niekoľko rokov Občianske združenie Literárny kompas, ktorého členskú základňu
tvoria pracovníci KK a niektorí ďalší pracovníci kultúrnych zariadení.
KK je partnerskou knižnicou Kancelárie Národnej rady SR. Od roku 2010 sa KK stala neoficiálnym
členom Združenia životnými cestami Jána Palárika.

5. Záver
Rok 2019 možno opätovne hodnotiť pre činnosť KK veľmi pozitívne a potvrdzujú to i číselné
ukazovatele poskytovaných knižnično-informačných služieb, ktoré takmer všetky dosiahli zvýšené hodnoty.
Knižnica prostredníctvom odborne erudovaných pracovníkov zabezpečovala systematickú akvizičnú činnosť
doplňovania a spracovávania knižničných dokumentov a priebežne poskytovala vysoko kvalitné odborné
knižnično-informačné služby adresované konkrétnym požiadavkám používateľov a návštevníkov knižnice.
Za vysoko kvalitné profesionálne odborné činností knihovníkov Kysuckej knižnice v Čadci a plnenie
odborných funkcií a poslania knižnice získala KK Čestné uznanie za edičnú činnosť. Zriaďovateľ ŽSK
ocenil 8 dlhoročných odborných zamestnancov KK, ktorí pracovali v knižnici viac ako 35 rokov
a predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová im osobne odovzdala Ocenenie za dlhoročný prínos k rozvoju
kultúrnej inštitúcie Žilinského samosprávneho kraja.
KK uzatvorila Dohodu o vzájomnej spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline a Univerzitnou knižnicou
Žilinskej univerzity v Žiline s cieľom spolupráce pri odborných knihovníckych činnostiach knižníc a pri
poskytovaní knižnično – informačných služieb registrovaným používateľom spolupracujúcich knižníc.
KK v rámci spestrenia ponuky aktivít pre záujemcov o knihy a čítanie a vďaka ústretovosti Železníc
Slovenskej republiky sprístupnila verejnosti v priestoroch hlavnej železničnej stanice Čadca „Staničnú
knižnicu“ - verejnú bezplatnú požičovňa kníh, z ktorej si každý môže knižku vybrať, prečítať, vrátiť,
prípadne si ju môže aj ponechať alebo vymeniť za inú.
S finančnou podporou zriaďovateľa – Žilinského samosprávneho kraja v priebehu roka 2019 boli
realizované viaceré práce v KK. V rámci vytvorenia hygienicky optimálneho prostredia v knižnici boli
z účelovej finančnej dotácie zriaďovateľa ŽSK na okná – ventilačky vo výpožičnej hale osadené pákové
ovládače so sklopnými nožnicami a 2 ks nevetrateľných okien boli nahradené za okná s možnosťou vetrania.
Realizovali sa stavebné úpravy hygienických zariadení v suteréne objektu knižnice z kapitálových výdavkov
zriaďovateľa ŽSK. V záujme ochrany majetku vo vlastníctve ŽSK v správe KK bol zakúpený
a nainštalovaný kamerový systém na monitorovanie priestorov pre účely bezpečnosti a odhaľovania
kriminality. V rámci opráv a údržby sa realizovali viaceré práce a nákupy, zriaďovateľ ŽSK daroval knižnici
do letnej čitárne drevený vláčik, ktorý potešil deti i mládež a spríjemní chvíle s knihou a periodikami na
letnej terase knižnice. Všetky vynaložené finančné prostriedky a realizované práce prispeli k efektívnejšiemu
fungovaniu objektu knižnice s cieľom poskytovať kvalitné odborne erudované knižnično-výpožičné služby
knižnice. V úpravách a skvalitňovaní priestorov knižnice plánujeme pokračovať i v roku 2020
a v nasledujúcich rokoch – podľa finančných možností a dostatku disponibilných finančných zdrojov.
Ani v roku 2019 nebol ukončený dlhoročný súdny právny spor odporcu Kysuckej knižnice v Čadci
s navrhovateľom Mestskou teplárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej „MTS“), so sídlom v Čadci z roku 2009.
Veríme, že sa podarí ukončiť tento súdny spor v prospech našej knižnice.
KK úspešne realizovala schválené a podporené projekty a získala značné mimorozpočtové
doplnkové finančné prostriedky a bude i naďalej spracovávať projektové žiadosti na účelové finančné
dotácie. Činnosť knižnice, podujatia a aktivity sa prezentovali na web stránke knižnice, sociálnych sieťach,
regionálnej televízii, prostredníctvom tlačových správ a ďalších printových a mediálnych výstupov.
Intenzívne pokračovala spolupráca s kultúrnymi, informačnými a vzdelávacími inštitúciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK i Mesta Čadca, s občianskymi združeniami, klubmi, spolkami a nadáciami
so zámerom spoločne pripraviť kvalitné a zaujímavé odborné aktivity. V roku 2019 sa knižnica zameriavala
na kvalitu, nie na kvantitu organizovaných podujatí a taktiež na individuálnu prácu s čitateľom. Rok 2019
potvrdil stabilitu knižnice a zvyšovanie kvality plnenia funkcií v súlade so zriaďovacou listinou, Zákonom
o knižniciach a Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020.
KK ako významná regionálna kultúrna inštitúcia v regióne Kysuce bude aj naďalej plniť svoje
poslanie a poskytovať kvalitné knižnično - informačné služby.

Príloha č.1

Spolupráca Kysuckej kniţnice v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŢSK s inými kultúrnymi organizáciami, mestami, obcami, 3. sektorom a
občianskymi zdruţeniami v roku 2019
finančný vklad
obce,mesta,
subjektu (€)

Miesto

finančný vklad
KO (€)

Termín

finančný vklad

spoluorganizát
or (x)

Názov podujatia

hlavný
organizátor (x)

participácia KO

Starneme dôstojne. Cyklus
kultúrnych a vzdelávacích podujatí
január - december
a prednášok. Donášková sluţba
kniţničných dokumentov do CSS a 2019
ZpS v meste a okolí. (Spolu 60
podujatí pre 886 účastníkov)

CSS a ZpS v Čadci,
Zborove nad
KK
Bystricou a
Čiernom

CSS a ZpS v Čadci,
Cestovné
Zborove nad Bystricou a
náklady
Čiernom

0,00

Iný pohľad na svet . Výstava
výtvarných prác prijímateľov
sociálnych sluţieb v Košiciach.

KK

KK

DOMKO - Park mládeţe
0
Košice

Náklady na
dopravu výstavy

23.1.2019 20.3.2019
KK
18.9.2019
20.11.2019

Dom charity
sv. Gianny,
Komunita
Cenacolo

KK

0

0,00

29.1.2019

KK

CVČ v Čadci

KK, ZŠ

0

Kniţné odmeny,
diplomy

30.1.2019

KK

Kysucké
múzeum v
Čadci

KK

0

0,00

18.2. - 1.3.2019

KK. ZŢ a SŠ

KK

Človek v ohrození n.o.

0

0,00

Fórum "Bez okov". Cyklus
prednášok a diskusii pre rodiny a
jednotlivcov s problémami
závislostí (4 stretnutia pre 295
účastníkov).
Šaliansky Maťko Jozefa CígeraHronského. Recitačná súťaţ
ţiakov ZŠ .
Kniţné novinky Kysuckého
múzea. Prezentácia nových
kniţných titulov a ich autorov.
Jeden svet - Ozveny
medzinárodného festivalu
dokumentárnych filmov na
Kysuciach. (Spolu 65 projekcii pre
1390 účastníkov).

január - február 2019

Poznámka

Rozprávkový karneval. Zábavné
rozprávkové podujatie pre
najmenších čitateľov.

22.2.2019

KK

KK

OZ Literárny kompas,
CVČ Čadca

0

43,02

Mama, nos ma do kniţnice. Klub
MAMILA. Pravidelné mesačné
stretnutia mamičiek na MD a ich
detí vo veku do 3. rokov.

február - december
2019

KK

KK

OZ Mamila

0

0,00

Ilustrujem svoju obľúbenú
kniţku. Výtvarná súťaţ.

1.3.2019

KK

KK

OZ Literárny kompas

0

31,76

UNIZA predstavuje svoje sluţby.
Prezentačná prednáška zástupcov 7.3.2019
Univerzitnej kniţnice v Ţiline.

KK

UNIZA

KK

0

0,00

Aby pamäť nestarla.
Dvojmesačný kurz tréningov pamäti marec - apríl 2019
pre seniorov.

KK

KK

JDS, Ţivena

0

0,00

Dominik Choluj - osobnosť
matičného hnutia. Spomienkové
podujatie.

14.3.2019

KK

KK

MO MS a Kysucké
múzeum v Čadci

0

0,00

Deň ľudovej rozprávky a Pavol
Dobšinský. Beseda a tvorivá
dielňa.

19.3.2019

KK

KK

CSS Horelica

0

0,00

Jazýček môj, ohýbaj sa!
Recitačná súťaţ detí MŠ.

20.3.2019

KK

KK

OZ Literárny kompas

0

11,59

29.3. - 30.3.2019

KK

KK

Mesto Čadca, Mestská
galéria

Kniţné odmeny 0,00

4.4.2019

KK

KK

Divadlo Teatro Neline
Trnava

0

0,00

Môj rozprávkový svet. Výtvarná
súťaţ detí MŠ.

17.4.2019

KK

KK

OZ Literárny kompas

0

39,06

My sme ale šikovníci. Výstava
výtvarných a ručných prác
zdravotne znevýhodnených detí a
mládeţe.

február - máj 2019

KK

KK

Spojená škola internátna
0
a Detský domov sv.
Jozefa Turzovka

Noc s Andersenom.
Celonočné medzinárodné
podujatie na podporu čítania
detí.
Ja
som Inna. Divadelné
predstavenie pre ţiakov
základných škôl.

Náklady na
dopravu výstavy

Ján Palárik a Paláriková Raková.
Sprístupnenie výstavy fotografií a
dokumentov v rámci spievodných 23. - 30.4.2019
podujatí 51. ročníka Palárikovej
Rakovej.

KK

KK

KKS v Čadci

0

0,00

Ján Palárik v našej pamäti.
Prednáška pre študentov SŠ v
rámci sprievodných podujatí
Palárikovej Rakovej.

KK

KK

KKS v Čadci

0

0,00

0

0,00

25.4.2019

Kniha Kysúc 2018. Vyhodnotenie
30.4.2019
anketovej čitateľskej súťaţe.

KK

KK

Mestské a obecné
kniţnice na Kysuciach,
Vydavateľstvá,
regionálne média.

Okná do duše. Vernisáţ a
sprístupnenie výstavy výtvarnej 3.5. - 31.5.2019
tvorby Branislava Krabača.

KK

KK

Spolok odákov Jozefa
Kronera Staškov

0

0,00

Milan Rastislav Štefánik. 100.
3.5.2019
výročie úmrtia významnej
osobnosti našich dejín.

KK

Kysucké
múzeum v
Čadci

KK, MO MS v Čadci

0

0,00

Zlatý kolovrátok. Prednášky a
vzdelávací workshop - výroba
textilu z prírodných materiálov.

6.5.2019

KK

KKS

KK

0

0,00

Čítajme si ... 2019. Podpora
čítania a eliminácia nepriaznivých
vplyvov na psychiku dieťaťa

30.5.2019

KK, ZŠ

KK

Linka detskej istoty pri
0
SV Unicef, Mesto Čadca

Rozprávka z kameňa. Výstava
tvorby neprofesionálneho
výtvarníka Mariána Lauka.

3.6. - 30.6.2019

KK

KK

OZ Homo Erectus

Náklady na
0,00
dopravu výstavy

Úloha mokradí v mestách.
Vernisáţ a sprístupnenie výstavy
fotografii a dokumentov.

3.6. - 30.6.2019

KK

KK

Slovenská agentúra
ţivotného prostredia

0

Náklady na
dopravu výstavy

Štúdium na univerzite 3 veku.
Prednáška pre seniorov.

5.6.2019

KK

KK

UNIZA

0

0,00

Deň legionárov. Prednáška a
spomienkové podujatie.

21.6.2019

KK

MO MS V
Čadci

KK

0

0,00

Kniţné záloţky,
cukríky

Aktivita projektu "S
knihou za poznaním"

Mokrade Slovenska a ţivotné
prostredie na Kysuciach.
Odborný seminár.

21.6.2019

KK

KK

Jánska noc má čarovnú moc.
Celonočné podujatie pre deti.

21.6. - 22.6.2019

KK

KK

Svätojánska poetická noc.
Celonočné multimediálne podujatie 28.6. - 29.6.2019
určené regionálnym umelcom.

KK

KK

Pekné slovo lieči. Rozprávkové
odpoludnia pre hospitalizované
deti.

2..7. - 27.8.2019

Letný tábor anglického jazyka.
17.7. - 21.8.2019
Prázdninové dopoludnia v kniţnici.

Slovenská agentúra
ţivotného prostredia,
CHKO Kysuce
Oravská kniţnica A.
Bernoláka v Dolnom
Kubíne

0

Odborní lektori

0

0,00

Mesto Čadca. OZ
Literárny kompas

0

186,01

Kysucká nemocnica
KK
v Čadci

Kysucká nemocnica v
Čadci

0

0,00

KK

KK

Akadémia vzdelávania v
0
Čadci

0,00

FPu - 1500,00
ŢSK - 80,25

Knihuľko – letný tábor malých
knihovníkov.

29.7. - 2.8.2019

KK a Ţilinský kraj

KK

Hlavný partner projektu FPU, Krajská kniţnica v
Ţiline, Liptovská kniţniva 6,22
GFB, Obecná kniţnica v
Zuberci

Sám vo svojom svete. Výstava z
výtvarnej tvorivej dielne deti
postihnutých autizmom.

11.9. - 15.10.2019

KK

KK

ZŠ s MŠ pre deti s
autizmom

0

0,00

Výmena skúseností v oblasti
kniţničnej práce. Pracovné
stretnutie s knihovníkmi z
Nitrianskeho kraja.

12.9.2019

KK

Nitriansky
samosprávny
kraj

KK

0

Cestovné
náklady

Ako byť odolnejší voči korupcii.
Prednáška pre seniorov.

18.9.2019

KK

KK

Transparency
International Slovensko

0

Cestovné
náklady, lektori

Bienále ilustrácií Bratislava v
období rokov 1967 - 2017.
Výstava ilustrácií slovenských a
českých ilustrátorov.

18.9. - 7.10.2019

KK

KK

BIBIANA. Medzinárodný Náklady na
0,00
dom umenia pre deti
dopravu výstavy

Aktivita projektu "S
knihou za poznaním"

Projekt finančne
podporený FPU a ŢSK

Závislosť na alkohole. Prednáška
19.9.2019
a beseda so študentmi stredných
škôl.

KK

KK

RÚVZ v Čadci

0

lektori

Kráľ čítaného slova. Čitateľská
súťaţ detí do 15 rokov.

19.9.2019

KK

KK

Mesto Čadca

0

57,83

Výmena skúseností. Pracovné
stretnutoe s knihovníkmi Mestskej
kniţnice v Třinci.

23.9.2019

KK

KK

MK Třinec

0

Cestovné
náklady

Jantárová komnata. Prednáška a
autorská beseda s Milanom Zacha 24.9.2019
Kučerom.

KK

KK

OZ Literárny kompas

0

50,00

KK

Hlavný partner projektu FPU, 5 regionálnych
kniţníc ŢSK, MsK v
KNM, KKaIV FF UK
9,5
Bratislava, BIBIANA Centrum detskej
literatúry, čítania a SK
IBBY

FPU - 1600,00
ŢSK - 84,50

Projekt finančne
podporený FPU a ŢSK

FPU - 3500,00
ŢSK - 186,80

Projekt finančne
podporený FPU a ŢSK

Optimálna kniţnica. Práca s
detským čitateľom predškolského a
26.9.2019
mladšieho školského veku.
Odborný seminár.

KK

Jurinova jeseň - 15. ročník
Celoslovenskej literárnej súťaţe
duchovnej tvorby

9.10. - 18.10.2019

KK, Turzovka,
Klokočov

KK

Hlavný partner projektu FPU, ŢSK, Obec
211,7
Klokočov, Mesto
Turzovka

Jeseň v prírode. Beseda a
audiovizuálna prezentácia.

22.10.2019

KK

KK

CVČ Kysucké Nové
Mesto

0

Náklady na
dopravu

Supersenior 2019. Čitateľská
súťaţ pre seniorov.

24.10.2019

KK

KK

OZ Literárny kompas

0

15,90

Aktivita projektu "S
knihou za poznaním"

Sebapoškodzovanie a suicidálne
správanie v detstve a
31.10.2019
adolescencii. Prednáška pre
rodiny v krízovej situácii.

KK

KK

OZ Náruč

0

Lektori

Kniţný Vševedko. Krajské kolo
literárno-vedomostnej súťaţe.

KK

KK

Regionálne kniţnice
ŢSK, SSKK, OZ
Literárny kompas

0

64,14

Kysuckí spisovatelia a ilustrátori.
Prednáška a beseda pre moravské 11.11.2019
deti.

KK

KK

Dom Kultúry v Čadci, ZŠ
0
Petrovice Karvina

Náklady na
dopravu

O zlatý hrebienok Enrika
Kokoríka. Spevácka súťaţ detí
MŠ.

13.11.2019

KK

KK

Mesto Čadca, CVČ v
Čadci

0

37,52

Démon Chľast II. Autorská
beseda s Johnym Peťkom.

14.11.2019

KK

KK

Dom charity sv. Gianny
a Klub anonymných
abstinentov

0

0,00

KK

Hlavný partner - FPU,
ŢSK, Spolok slov.
spisovateľov, Literárny
fond, Kysucká kultúrna
nadácia

49,45

FPU - 3800,00
ŢSK - 209,55

6.11.2019

Jašíkove Kysuce 2019. 51. ročník
27.11. - 29.11.2019
Celoslovenskej literárnej súťaţe
mladých prozaikov.

KK, Turzovka

Projekt finančne
podporený FPU a ŢSK

Rozprávky večných detí v
tvorivých dielňach

2.12.2019 - 15.1.2020 KK

KK

DSS, DD, Špeciálne
základné školy na
Kysuciach

0

Projekt finančne
MK SR -2200,00
podporený DS MK SR a
ŢSK - 118,00
ŢSK

Seniori a dezinformácie vo V4.
Prednáška a diskusia so seniormi.

10.12.2019

KK

KK

MEMO 98 n.o., JDS,
Ţivena

0

lektori, doprava

Adventné čítania. Celé
Slovensko číta deťom - cyklus
hlasného čítania významými
osobnosťami regiónu.

9.12.- 19.12.2019

KK

KK

Mesto Čadca

0

100,00

Aktivita projektu "S
knihou za poznaním"

Nakresli si betlehem. Výtvarná
13.12.2019
súťaţ.

KK

KK

Mesto Čadca

0

138,76

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Mesto KNM

0

4210,9

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Mesto Krásno n. Kys. 0

2100

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Obec Čierne

0

1800

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Obec Dunajov

0

332

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Obec Klokočov

0

1000,16

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Obec Makov

0

800,07

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Obec Ochodnica

0

500

Aktivita projektu "S
knihou za poznaním"

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Obec Rudina

0

600,97

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Obec Rudinská

0

305,96

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Obec Skalité

0

1299,55

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Obec Svrčinovec

0

800,85

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Obec Zákopčie

0

1062,74

Centrálne doplňovanie
kniţničných fondov verejných
2.M-12.M 2019
kniţníc okr. Čadca a Kysucké
Nové Mesto

KK

KK

Obec Sneţnica

0

198,95

Príloha č. 2

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Kysuckej knižnice v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 2019
Medzinárodné podujatia:
Krajina
Zahraničný
zahr. partnera
partner

Česká republika

Mestská knižnica v Třinci

Forma spolupráce
+ názov podujatia
Výmena skúseností v oblasti
knižničnej práce. Pracovné
stretnutie s moravskými
knihovníkmi.

Miesto konania

Termín

Organizátor

Kysucká knižnica
v Čadci

23.9.2019

Kysucká knižnica
v Čadci

Česká republika

Československá filmová
Jantárová komnata. Prednáška a
spoločnosť a.s. a, CS film a
autorská beseda s Milanom
televízia Nova
Zacha Kučerom.

Kysucká knižnica
v Čadci

24.9.2019

Kysucká knižnica
v Čadci

Česká republika

ZŠ s MŠ Petrovice - Karvina

Kysuckí spisovatelia a ilustrátori.
Prednáška pre žiakov mravskej
školy.

Kysucká knižnica
v Čadci

11.11.2019

Kysucká knižnica
v Čadci

Poznámky

;

Príloha č. 3

Návštevnosť, výkony a náklady na pracoviská KK v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Názov
organizácie:

Kysucká knižnica v Čadci 2019
Počet
registr.použ.

Počet
návštev.

Centrálny objekt
Pobočky
Prívary

5 735

86 648

72

291

Spolu

5 807

86 939

Výpožičky
spolu

€ na knihy

271 842 *28450,77
427

€ na tlač

€ na
nájom

2798,38

812,30

0

272 269 29 263,07 2 798,38

* vrátane hodnoty darovaných kníh v r. 2019 vo výške 4 842,35 €

** GS MK SR vo výške: 2 617,00 €
FPU vo výške: 23 377,60€
Úrad práce soc. vecí a rodiny : 26,56 €
Kysucká kultúrna nadácia: 150,00 €
Ľubomír Špilko: 30,00 €

€ na energie

Úv.knih.
Mzdy, odvody,
OON v €

0 20309,43

Celk. náklady na
pracovisko v €

Náklady
na 1
použív.

Náklady Príjmy z knižnič.
činnosti v €
na 1
výpožičku

Podpora
mesta v €

Podpora z iných
zdrojov v €

14,75

280 420,72

432 027,94

75,33

1,59

14315,79

0

0

0

812,30

11,28

1,90

0

0

0

0 20309,43

14,75

280 420,72

432 840,24

86,61

3,49

14315,79

600,00

26 201,16

0

600,00 **26 201,16

Príloha č. 4

Využitie kultúrnych poukazov v Kysuckej knižnici v Čadci v roku 2019
Zdroj

Počet

Hodnota v €

Registračný poplatok používateľov

417

417,00 €

Projekty Kysuckej knižnice v Čadci podané na rok 2019

Príloha č. 5/1
Finančný zdroj,
program,
podprogram

Požadovaná
dotácia

Zámerom projektu bolo zrealizovať komplex aktivít určených deťom a
mládeži mentálne postihnutých zameraných na kreatívnu prácu s knihou,
textom a ilustráciou, prezentáciu svojich schopností a inakosti ostatným
deťom a mládeži.

DS MK SR 2.1

Cieľom aktivity bolo prostredníctvom kultúrnych poukazov umožniť žiakom,
študentom a pedagógom prístup ku knižnično-informačným službám KK.

Optimálna knižnica – súčasť
rozvojového programu mesta a
obce v sociálnej, kultúrnej a
vzdelávacej oblasti 3.

Knihuľko – 7. ročník letného
tábora malých knihovníkov

Názov projektu

Rozprávky večných detí v
tvorivých dielňach
Kultúrne poukazy

Cieľ projektu,
stručný opis

Skutočné náklady
projektu

Termín
realizácie

Získaná
dotácia

Zdroje zo
ŽSK

Vlastné
zdroje

2 225,00

2 200,00

0,00

140,45

IX.2019I.2020

DS MK SR 3.2

0,00

417,00

0,00

0,00

2019

Zámerom projektu bolo zorganizovať odborný vzdelávací seminár, ktorého
úlohou bolo rozšíriť vedomosti, prehĺbiť zručnosti zamestnancov knižníc. Za
hlavný cieľ sa stanovilo skvalitnenie práce vo verejných a školských
knižniciach, k čomu by malo dôjsť na základe získaných poznatkov na odb.
seminári, spoločného riešenia vyskytujúcich sa problémov, čo by malo
uľahčiť prácu zamestnancom knižníc. Hlavnou témou seminára bola Práca s
deťmi od 3 do 10 rokov.

FPU 5.1.3

2 480,00

1 600,00

85,00

9,00

VI.-XII.
2019

Zámerom projektu bolo zorganizovať Letný tábor malých knihovníkov, ktorý
má slúžiť ako propagácia a prezentácia práce s deťmi a mládežou v KK
medzi deťmi a mládežou, ktorých chceme získať za našich čitateľov a
používateľov knižnično-informačných služieb, získať si ich priazeň, aby sa
stali pravidelnými návštevníkmi KK a hlavným cieľom - získanie nových
čitateľov z radov detí a mládeže.

FPU 5.1.3

2 160,00

1 500,00

80,00

6,47

VII.-VIII.
2019

FPU 5.1.4

14 250,00

13 000,00

685,00

57,78

VI.-XII.
2019

Systematická akvizičná činnosť Cieľom projektu bolo doplniť KF KK o hodnotné dokumenty s prihliadnutím na
- cesta k spokojnému čitateľovi čitateľské záujmy a potreby čitateľov a návštevníkov knižnice.
Jurinova jeseň – 15. ročník
Celoslovenskej literárnej súťaže
duchovnej tvorby

Cieľom projektu bolo zrealizovať 15. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže
duchovnej tvorby Jurinova jeseň a s tým spojené sprievodné podujatia autorské besedy, prednášky, prezentácie, výstava výtvar. diel, spomienkové
podujatie venované P.H.Jurinovi a J. Harantovi.

FPU 1.5.7

7 500,00

3 500,00

187,00

208,50

IV.-XII.
2019

Jašíkove Kysuce 2019 - 51.
ročník Celoslovenskej literárnej
súťaže mladých prozaikov

Cieľom projektu bolo zrealizovať 51. roč. Celoslov. literárnej súťaže mladých
prozaikov - Jašíkove Kysuce a s tým spojené sprievodné podujatia autorské besedy, prezentácie pôvodnej slovenskej literárnej tvorby, seminár,
výstava ilustrácií, spomienkové podujatie venované R. Jašíkovi.

FPU 1.5.7

5 855,00

3 800,00

210,00

49,00

IV.-XII.
2019

S knihou za poznaním

Projekt zahŕňa cyklus aktivít na podporu čítania detí a mládeže, rozvoj ich
literárneho, recitačného, výtvarného a dramatického talentu formou
organizovania súťaží, tvorivých dielní a prezentácií ich tvorby.Zároveň
umožňuje hodnotne napĺňať ich voľnočasové aktivity a záujmy.

Dotácia Mesta
Čadca

1 300,00

600,00

0,00

0,11

VI.-XII.
2019

Poznámka

Príloha č. 6
Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe Kysuckej knižnice v Čadci 2018
Popis nehnuteľnosti
Budova knižnice súp.č. 1258
Nadstrešenie k stavbe súp. č. 1258
Nadstrešenie k stavbe súp. č. 1258
Nadstrešenie k stavbe súp. č. 1258
Zastavaná plocha a nádvoria
Zastavaná plocha a nádvoria
Zastavaná plocha a nádvoria
Zastavaná plocha a nádvoria
Zastavaná plocha a nádvoria
Zastavaná plocha a nádvoria

katastrálne územie

číslo LV

parcela č.

poznámka

Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca

6467
6467
6467
6467
6467
6467
6467
6467
6467
6467

1738/2
1738/9
1738/10
1738/11
1738/1
1738/2
1738/3
1738/9
1738/10
1738/11

knižnica
knižnica
knižnica
knižnica
dvor
knižnica
bezbariérový chodník
knižnica
knižnica
knižnica

Príloha č. 7
Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť Kysuckej knižnice v Čadci 2019
Energie
Objekt

katastrálne
územie

Plocha v m2

Ročný nájom

/elektrina,
plyn, voda,
vodnéstočné,

Opravy a
údržba

teplo/

Budova knižnice
Výpožičná hala s rozpráv.miestnosťou
Študovne 3 a čitáreň periodik
Kysucký Panteón - kysuckých literátov
Fonotéka
Režijná miestnosť
Pamätná izba P.H.Jurinu
Pamätná izba J.Hnitku
Priestor pre zamestnancov (šatňa,kuchynka)
Prednášková miestnosť
Vestibul - vstupná hala
Kancelárske priestory - riaditeľňa
sekretariát
technik
akvizícia
bibliografia, KVČ
ekonóm
projektový manažér
Depozitáre a sklady spolu

Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca
Čadca

2 077
937,36
237,55
42,47
35,62
16,90
17,72
17,72
17,5
102,64
167,39
23,8
15,28
15,24
23,19
31,15
13,91
17,05
375,95

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23 545,43

4 980,07

Ostatné
náklady
/ochrana
objektu,
poistenie,
daň/
4 768,30

Náklady spolu

33 293,80

Príloha č. 8

Prevádzkované priestory Kysuckej knižnice v Čadci organizácie prenajaté od iných
subjektov
Objekt
Kysucká knižnica v Čadci si
v roku 2019 neprenajímala
priestory od iných subjektov.

Prenajímateľ

Plocha v m2

Ročný nájom

Celkové náklady
spolu

Príloha č. 9

Spravované priestory prenajaté Kysuckou knižnicou v Čadci iným subjektom
Objekt
Kysucká knižnica v Čadci v roku 2019
neprenajímala iným organizáciam
spravované priestory.

Nájomca

Plocha v m2

Ročný príjem z nájmu

Príloha č.
č.10
5

Zoznam motorových vozidiel Kysuckej kniţnice v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŢSK
Názov organizácie:

Kysucká kniţnica v Čadci

Sledované obdobie (prípadne stav k dátumu): 31.12.2019
P.č.

1

Druh motorového vozidla
(podľa tech.preukazu),
stroja

osobné vozidlo

Továrenská
značka

Citroen C3

Typ vozidla

AB HATCHBACK
5DV

ŠPZ

CA-966BK

Ćíslo
technického
preukazu

PB 706206

Číslo karosérie

Farba

VF7FC8HZC2915
6004

červená
metalíza

Rok
výroby

2008

Obsah
(cm3)

1398

Výkon
(kW)

50

Celková
Počet
hmotnosť (kg) miest na
sedenie

1539

5

Palivo

NM

Účel
pouţitia *

prevoz
osôb a
nákladu
menšieho
rozmeru

Tu uveďte len vozidla,
ktoré sú v súčasnosti
havarijne poistené
Územná
Cena (€) ** Počet
Poznámka
platnosť
najaz. km

Európa

15733,91

81612

Poistenie majetku Kysuckej knižnice v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 2019

Príloha č. 11
Tab.11a)

P.č.

Inv.číslo

1.
2.

2/83

Názov

Datum zaradenia do
užívania

Poistná suma

Ročné poistné

16.4.1983(budova)

7 486 992,89
547 507,76
15 000,00

1070,64

8 049 500,65

1 151,08

5 000,00
10 000,00
20 000,00
500,00
20 000,00

10,00
20,00
40,00
1,00
200,00

55 500,00

271,00

15 000,00

22,50

23 015,92

69,05

Komplexné združené živelné poistenie

Výber/súbor "nehnuteľnosti" - budova knižnice,nadstrešenie ,letná čitareň

Súbor/výber "hnuteľné veci"
Odpratávacie, demolačné a remontážne náklady
Spolu:
Poistenie pre prípad odcudzenia

3.

6.
7.
8.
9.
10.

Súbor "nehnuteľnosti"
Súbor/výber " hnuteľné veci"
Súbor/výber" veci zvláštnej hodnoty"
Súbor "zásoby"
Vandalizmus
Spolu:

78,29
2,15

Poistenie strojov a elektroniky

11.

Súbor " stroje a elektronika"

12.

Výber " stroje a elektronika "

Poistenie strojov a elektroniky/ALL RISK/
Poistenie skla

13.
14.

Súbor "skla"

1 600,00

32,00

Poistenie skla - spolu
Ročné poistné za majetok celkom, účinné od 1.7.2015 do 30.6.2019

1 600,00

32,00
1 545,63
386,41

Lehota (štvrťročné) poistné za majetok

P.č.

Inv.číslo

1.
2.
3.
4.

2/83

Názov

Datum zaradenia do
užívania

Poistná suma

16.4.1983(budova)

7 486 992,89
627 700,00
10 000,00
500,00

Tab.11b)
Ročné poistné

Komplexné združené živelné poistenie

Súbor "nehnuteľností" - budova knižnice, nadstrešenie,letná čítareň

Súbor "hnuteľné veci"
Súbor "veci zvláštnej hodnoty"
Súbor" peniaze a cennosti"

898,44

75,32
1,20
0,06

5.

Súbor"zásob"

6.

Odpratávacie, demolačné a remontážne náklady
Spolu:
Poistenie pre prípad odcudzenia

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Súbor "nehnuteľnosti"
Súbor " hnuteľné veci"
Súbor " veci zvláštnej hodnoty"
Súbor"peniaze a cennosti"v trezore
Súbor"peniaze a cennosti"prepravované poslom
Súbor "zásoby"
Spolu:

4 000,00
15 000,00

0,48
1,80

8 144 192,89

977,30

10 000,00
10 000,00
10 000,00
500,00
500,00
1 000,00

30,00
30,00
30,00
1,50
1,50
3,00

32 000,00

96,00

24 000,00
24 000,00

115,20
115,20

Poistenie strojov a elektroniky/ALL RISK/

12.

Výber " stroje a elektronika "
Poistenie strojov a elektroniky/ALL RISK/ -spolu
Poistenie skla

13.
14.

Súbor "skla"

1 600,00

96,64

Poistenie skla - spolu
Ročné poistné za majetok celkom, účinné od 1.7.2019

1 600,00

96,64
1 285,14
321,29

Lehota (štvrťročné) poistné za majetok

Poistenie majetku kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v roku 2019
P.č.

1.
2.
3.
4.

Inv.číslo

Názov

CITROEN C3 - havárijné poistenie motor.vozidla

CITROEN C3 - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
zodpovednosť/úmyselné poškodenie,vandalizmus
poistenie za nehnuteľný majetok
Poistné za rok 2019 celkom - zaplatené

Datum zaradenia do
užívania

Poistná suma

Ročné poistné

117,84
41,06
184,45
1 415,40
1 759,05

Príloha č. 12
Daň z nehnuteľností - Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 2019
Objekt (názov, obec al. mesto)

Vyrubená daň
(ročná)

Kysucká knižnica, Ul. l7. novembra 1258, Čadca - budova
Pozemky - okolo budovy knižnice

2 630,88
71,77

SPOLU

2 702,65

Zníženie dane v %

nie
nie

Oslobodenie od
dane (ÁNO/NIE)
nie
nie

nie

Pozn.

Príloha č. 13/1
Elektronizácia - Kysucká knižnica v Čadci 2019
Názov organizácie
Sledované obdobie (prípadne stav k dátumu)
hardware
PC - pre pracovníkov organizácie
typové označenie (názov)
AMD Athlon
Intel CORE
AMD Athlon
Intel Celerom
Intel Celerom
Intel Celerom
AMD
AMD Seprom
AMD Seprom
AMD Athlon
Intel Pentium
IBM
Intel Celerom
AMD
AMD Athlon
Intel Pentium
Depozit
Intel Celerom
Intel Celerom
Temp
AMD Athlon
PC - pre verejnosť
AMD
INTEL
AMD Athlon
AMD Seprom
AMD Athlon
AMD Seprom
AMD Athlon
Intel Celerom
Notebook
HP
HP LENOVO
HP
HP
HP LENOVO

Kysucká knižnica v Čadci
31.12.2019
software
počet
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1

rok(y)
nadobudnutia
2011
2016
2014
2004
2012
2012
2017
2017
2006
2010
2012
2012
2012
2016
2017
2016

operačný sys.
Windows 7
Windows 10
Windows 7
Windows XP Home
Windows 7
Windows 7
Windows 10
Windows 10
Windows XP Home
Windows 7
Windows 7
Windows Server
Windows 7
Windows 7
Windows 10
Windows 7

kancelársky soft. iné (napr. odborné)
MS OFFICE
MS OFFICE
MS OFFICE
MS OFFICE
MS OFFICE

COREL DRAW

MS OFFICE
MS OFFICE
MS OFFICE
CLAVIUS
MS OFFICE
MS OFFICE
MS OFFICE

poznámky
Technik
Technik
Čitáreň
Depozit
Pult
Detské oddelenie
Sekretariát
Katalógizacia
Katalógizacia
Koordinátor Helena
Dochádzka
Serverovňa
Región Vierka
Región Vierka
ETÚ
ETÚ

2012
2017
2019
2019

Windows 7
Windows 10
Windows 10
Windows 10

MS OFFICE
MS OFFICE

1
1
2
1
1
1
1
1

2017
2017
2010
2010
2007
2006
2007
2005

Windows 10
Windows 10
Windows 7
Windows 7
Windows XP Home
Windows XP Home
Windows XP Home
Windows XP Home

MS OFFICE
MS OFFICE
MS OFFICE
MS OFFICE

INTERNET
OZL
INTERNET
INTERNET - detské
ON LINE - čitáreň
ON LINE - artot.
ON LINE - čitáreň
ON LINE - hudob.

1
1
1
1
1

2019
2019
2018
2014
2017

Win 10
Win 10
Win 10
Win 8
Win 10

MS OFFICE
MS OFFICE
MS OFFICE
MS OFFICE
MS OFFICE

Rozprávková miest.
Technik
Rozprávková miest.
Rozprávková miest.
Projektový manaž.

1
1

2016
2018

Android
Android

MS OFFICE

BIS
Riaditeľka
Technik
Artotéka

PDA, UMPC, Tablet, a pod. (vreckové počítače)

Lenovo - tablet
Lenovo - tablet

Pult
Pult

Príloha č. 13/2
Elektronizácia - Kysucká knižnica v Ćadci - periférie PC
Periférne zariadenia PC - typové označenie (názov)

Tlačiarne
HP LJ 1018
HP LJ 1025
Star
HP M176n
Datamax
Brother
Oki
Canon
HP 1005
Epson L1800
Epson P800
Epson L805
HP LaserJet Pro M102w
HP Color LaserJet 277dw
HP 1102
Dataprojektor
BENQ
BENQ
Skenery
CANON LIDE
CANON LIDE
CANON LIDE
CANON LIDE 5600
Plustek OpticBook A300
CANON LIDE 700
Čítačky čiarových kódov
Bar Code
Iné periférne zariadenia PC
Záložné zdroje

počet

rok(y) nadobudnutia

3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
3

2006, 2007
2011
2013
2016
2018
2018
2014
2015
2008
2015
2017
2017
2017
2017
2012

1
1

2011
2017

1
1
1
1
1
1

2012
2011
2018
2014
2017
2009

13

2012, 2015, 2017,2019

4

2009 - 2012, 2015

poznámky
Riad, Detské, Koordinátor
Technik
Pult
Bibliografia
Sekretariát
Internet
Technik
Internet
BIS, Biblio, Čitáreň, Sekret.
Technik
Technik
Technik
Katalóg, Ekonomické
OZL
Ekonomické, Proj. manažér, Pult

Ekonomické
Internet
Technik
Projekt. manažér
OZL
Bibliografia

1

Príloha č. 13/3
Elektronizácia - Kysucká knižnica v Čadci - iné technické zariadenia
Slektronické technické zariadenia - typové označenie (názov)
Kopírky
Canon
Sharp
Canon
Fotoaparáty
Nikon
Nikon
Nikon
Kamery
Panasonic
Nahrávacia a ozvučovacia technika
Zosilňovač, Mix
Mikrofón, Repro, Stojany
QR15PA- aktivne repro s mikrofónmi
Numark prehravač
Mikrofóny, Repro
Laminovacie stroje
ATTALAM 270
PL707
SO GOOD
Iné
Televízor Samsung
Televízor Samsung
LG -Combo prehrávač
DVD prehrávač Sony
Televízor LG
Kamerový systém
Samsung BR prehrávač

počet

rok(y) nadobudnutia

1
1
1

2009
2004
2011

1
1
1

2016
2019
2015

1

2007

1
2
1
1
2

2005
2005
2016
2016
2014

1
1
1

1996
2018
2016

1
1
1
1
1
1
1

2007
2017
2007
2016
2014
2019
2014

poznámky

Príloha č. 14
Zamestnanci Kysuckej kniţnice v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŢSK 2019
Obdobie

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Počet zamestnancov
skutočný

Počet zamestnancov
podľa OŠ

Fyzický

Prepočítaný

Fyzický

Prepočítaný

21,34
20
21,50
21,58
22
20
20
22
23
25

19,66
19,28
20,03
20,32
20,25
19,25
19,75
21,77
22,50
24,50

22
20
23*
24*
23*
21*
20
21
23
25

20,25
19,25
21,25*
22,25*
21,25*
20,25*
19,25
20,25
22,50
24,50

Štruktúra zamestnancov
Odborní zam. Ostatní zam.
18,75
17,75
18,50
18,79
18,75
17,75
16,75
18,75
21,00
20,00

1,5
1,53
1,53
1,53
1,50
1,50
2,00
1,50
1,50
4,50

Mzdové
náklady
204 298,88***
181 856
172 407
156 748**
142 697
139 846
138 256
149 456
154 522
168 429

Priemerná mzda €
Všetci zam.

Odborní zam.

865,97
786,03
717,28
642,73
616,77
601,36
550,58
572,10
527,30
573,00

889,48
808,51
735,58
660,47
635,44
621,88
534,74
588,58
584,70
587,00

V priebehu roka 2019 sa 1x menila organizačná štruktúra.
* 1 knihovník, KVČ - Infopult, schválené v rámci organizačnej štruktúry, nezahrnuté v rámci mzdového fondu transféru zriaďovateľa ŽSK
**zo skutočných mzdových nákladov 171 270,21 Eur bola odrátaná náhrada mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru a odmena za mentorovanie vyplatená 2
zamestnancom v rámci projektu" Praxou k zamestnaniu"
*** z celkových mzdových nákladov zamestnancov knižnice (209 511,14 €) sú odrátané: mzda z dohôd o pracovnej činnosti, vyplatené jubilejné odmeny zamestnancom knižnice,
odmeny za mentorovanie v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu 2" a odmeny zamestnancom, ktorí vykonávali podujatia v nočných hodinách

Príloha č. 15
NÁKLADY, VÝNOSY A SEBESTAČNOSŤ Kysuckej knižnice v Čadci 2019
Rok

Náklady
celkom
(€)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

416 148
348 809
369 437
304 401
318 868
310 011
357 311
403 225
391 400
432 840

Výnosy (€)
Vlastné príjmy
28 021
24 499
23 090
17 725
18 079
18 950
16 508
16 495
15 822
15 145

Dotácia z
verejných
zdrojov
382 009
309 933
309 909
251 809
304 918
299 373
344 317
383 283
340 532
406 981

Celkom

Sebestačnosť
(%)

410 030
334 432
332 999
267 534
322 997
318 323
360 825
399 778
356 355
422 126

6,7334217
7,0236146
6,9339547
5,822911225
5,66974422
6,112686324
4,619785
4,090798
4,042527
3,498903

Dotácia z
verejných
zdrojov na 1
návštevníka
2,43
2,52
3,01
2,97
3,85
3,53
4,05
4,47
3,95
4,68

Príloha č. 16
Zmluvy Kysuckej knižnice v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v roku 2019
Dodávateľ

Predmet zmluvy

Druh zmluvy
dodávateľská

MUDr.Jozef Marec
CA VÝŤAHY ČADCA s.r.o.
Človek v ohrození, n.o.,
Bratislava
Kysucké múzeum v Čadci

autorská beseda
komplexná starostlivosť o výťah-odborné skúšky, odborné
prehliadky
realizácia reg.festivalu dokumentárnych filmov JEDEN SVET
na Slovensku
výpoţička zbierkových predmetov zo zb.fondu etnografie
poţičiavateľa

odberateľská

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o spolupráci

áno

Zmluva o výpoţičke

Obec Makov

doplňovanie kniţničných fondov obecnej kniţnici v Makove

áno

Mesto Kysucké Nové Mesto

doplňovanie kniţničných fondov mestskej kniţnici v Kysuckom
Novom Meste

áno

Obec Rudina

doplňovanie kniţničných fondov obecnej kniţnici v Rudine

áno

BCF s.r.o., Banská Bystrica

dodávka elektrickej energie v roku 2019

áno

UK Ţilinskej univerzity v Ţiline

dohoda o vzájomnej spolupráci
doplňovanie kniţničných fondov mestskej kniţnici v Krásne
nad Kysucou

áno

Mesto Krásno nad Kysucou

názov

áno
áno

Dohoda o doplňovaní kniţničných fondov
obecnej kniţnice v roku 2019
Dohoda o doplňovaní kniţničných fondov
mestskej kniţnice v roku 2019
Dohoda o doplňovaní kniţničných fondov
obecnej kniţnice v roku 2019
Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve
č.Z201849202_Z
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Dohoda o doplňovaní kniţničných fondov
mestskej kniţnice v roku 2019
Dohoda č.19/19/52A/38 o zabezpečení
podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej sluţby

zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej sluţby

áno

Komunálna poisťovňa a.s.,
Bratislava
MV SR, KR PZ v ţiline,
oddelenie ochrany objektov,
Ţilina

úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej sluţby

áno

Poistná zmluvač.5190047018

poskytovanie sluţieb technickej ochrany majetku

áno

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sluţby
technickej ochrany objektu 9/5/30/0012/15

Obec Dunajov

doplňovanie kniţničných fondov obecnej kniţnici v Dunajove

áno

Fond na podporu umenia,
Bratislava

projekt - Jašikove Kysuce 2019

áno

UPSVaR Čadca

áno

Dohoda o doplňovaní kniţničných fondov
obecnej kniţnice v roku 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č.19-157-00714

Fond na podporu umenia,
Bratislava

projekt -Jurinova jeseň 2019

áno

Obec Rudinská

doplňovanie kniţničných fondov obecnej kniţnici v Rudinskej

áno

Ţilinský samosprávny kraj, Ţilina

zverenie majetku do správy-detský stôl a stoličky

áno

Galéria Nedbalka, n.o.,
Bratislava

knihy

áno

Obec Svrčinovec

doplňovanie kniţničných fondov obecnej kniţnici vo Svrčinovci

áno

Obec Čierne

doplňovanie kniţničných fondov obecnej kniţnici v Čiernom

áno

Ţilinská univerzita v Ţiline

dohoda o vzájomnej spolupráci

áno

Kysucké múzeum v Čadci

zapoţičanie motorového vozidla na prevoz výstavy

áno

Obec Ochodnica

doplňovanie kniţničných fondov obecnej kniţnici v Ochodnici

UPSVaR Čadca

zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej sluţby

áno

úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej sluţby

áno

Komunálna poisťovňa a.s.,
Bratislava
Fond na podporu umenia,
Bratislava
Fond na podporu umenia,
Bratislava
Ministerstvo kultúry SR,
Bratislava 1

Darovacia zmluva

áno

áno
áno

áno

projekt - Optimálna kniţnica

áno

projekt - Kultúrne poukazy

áno

príprava a vedenie tvorivých dielní, sprievod a dohľad nad
účastníkmi - projekt "Knihuľko - letný tábor malých
knihovníkov"

áno

Kooperatíva a.s., Ţilina

poistenie majtku, zodpovednosti za škodu, PZP, KASKO

áno

Kysucké múzeum v Čadci
Fond na podporu umenia,
Bratislava

zapoţičanie motorového vozidla na prevoz výstavy
nákup kniţničného fondu-projekt Systematická akvizičná
činnosť

áno

Mesto Čadca

projekt - S knihou za poznaním

Dohoda o doplňovaní kniţničných fondov
obecnej kniţnice v roku 2019
Dohoda o doplňovaní kniţničných fondov
obecnej kniţnice v roku 2019
Memorandum o spolupráci č.3/2019
Zmluva o výpoţičke automobilu č.1/2019
Dohoda o doplňovaní kniţničných fondov
obecnej kniţnice v roku 2019
Dohoda č.19/19/52A/126 o zabezpečení
podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej sluţby
Poistná zmluvač.5190048001

projekt - Knihuľko

Martina Piteľová

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č.19-157-00708
Dohoda o doplňovaní kniţničných fondov
obecnej kniţnice v roku 2019
Zmluva o zverení majetku do správy
správcovi

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č.19-513-01828
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č.19-513-01832
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu MK SR č.MK-4329/2019/3.2
Príkazná zmluva

áno
áno

Rámcová dohoda uzatvorená za všetky
organizácie so ŢSK č:10099008410
Zmluva o výpoţičke automobilu č.3/2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č.19-514-04314
Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu
Mesta Čadca v roku 2019 č.359

Mgr.Jaroslava Rácová
PhDr.Ľudmila Hrdináková
Mgr.Lenka Tkáčová
Mgr.Eva Cíferská
Mgr. Petronela Jančušková
Ing.Gabriela Mikulčíková
PhDr.Dušana Šinalová
Petronela Gavenčiaková
Spolok slov.spisovateľov,
Kysucká kultúrna nadácia,
Asociácia organizácii
spisovateľov Slovenska
Ľubomír Špilko

prednáška spojená s prezentáciou na odbornom vzdelávacom
seminári-projekt Optimálna kniţnica
prednáška spojená s prezentáciou na odbornom vzdelávacom
seminári-projekt Optimálna kniţnica
prednáška spojená s prezentáciou na odbornom vzdelávacom
seminári-projekt Optimálna kniţnica
prednáška spojená s prezentáciou na odbornom vzdelávacom
seminári-projekt Optimálna kniţnica
prednáška spojená s prezentáciou na odbornom vzdelávacom
seminári-projekt Optimálna kniţnica
prednáška spojená s prezentáciou na odbornom vzdelávacom
seminári-projekt Optimálna kniţnica
prednáška spojená s prezentáciou na odbornom vzdelávacom
seminári-projekt Optimálna kniţnica
prednáška spojená s prezentáciou na odbornom vzdelávacom
seminári-projekt Optimálna kniţnica
podmienky súťaţe Jašíkove Kysuce

finančný dar na nákup kniţničného fondu
kurátorstvo výstavy a prednáška - sprievodné podujatieVladislav Zabel, Mgr.et Mgr.art.
projekt Jurinova jeseň 2019
príprava vernisáţe a katalógu výtv.tvorby, autorská besedaProf.Jaroslav Uhel, art.D
Jurinova jeseň 2019
výber, nácvik klavírnych skladieb, hudobný program pri
Mgr.Irina Školníkova
vernisáţi výstavy - Jurinova jeseň 2019
Allianz-Slovenská poisťovňa
cestovné poistenie a asistenčné sluţby - zahraničná sluţobná
a.s., Bratislava
cesta
odmena za prácu a predsedníctvo v odbornej porote, účasť na
Mgr.Teodor Kriţka
vyhodnocovacom seminári a slávnostnom vyhodnotení projekt Jurinova jeseň 2019
odmena za prácu a v odbornej porote, účasť na
PhDr.Ján Gallik, PhD
vyhodnocovacom seminári a slávnostnom vyhodnotení projekt Jurinova jeseň 2019
odmena za prácu a v odbornej porote, účasť na
Katarína Dţunková
vyhodnocovacom seminári a slávnostnom vyhodnotení projekt Jurinova jeseň 2019

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

áno

Štatút literárnej súťaţe Jašíkove Kysuce

áno

Sponzorská zmluva

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o umeleckom výkone

áno

Poistná zmluva pre cestovné poistenie a
asistenčné sluţby

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

Mgr.Oľga Pohanková

prednáška na odbornom seminári-sprievodné podujatie projekt Jurinova jeseň 2018
autorská beseda - projekt Jurinova jeseň 2019

Ing.Jozef Páleník

autorská beseda - projekt Jurinova jeseň 2019

PhDr.Ján Gallik, PhD

Alexander Botoš

prednáška pre imobilných seniorov - projekt Jurinova jeseň
2019
hudobná produkcia - projekt Jurinova jeseň 2019

Mgr.Petra Bírová, DiS.art.

hudobná a spevácka produkcia - projekt Jurinov jeseň 2019

Magdaléna Bezegová

Jozef Šimonovič
Hildegarda Michalíková

umelecký prednes víťazných prác - Jurinova jeseň 2018
umelecký prednes víťazných prác - Jurinova jeseň 2018
odmena za moderovanie celovečerného programu literárneho
Gabriela Tomajková, Mgr.art.
galavečera- Jurinova jeseň 2018
vykonávanie odborných prehliadok a skúšok plynových a
ELEgas s.r.o., Ţilina
tlakových zariadení
zverenie majetku do správy-vypracovanie projektovej
Ţilinský samosprávny kraj, Ţilina
dokumentácie-modernizácia kotolne..
Ministerstvo kultúry SR,
projekt - Rozprávky večných detí
Bratislava 1
finančný príspevok na mentorované zapracovanie a prax u
UPSVaR Čadca
zamestnávateľa
Martina Piteľová
tvorivé dielne - projekt Rozprávky večných detí
Kysucké múzeum v Čadci
zapoţičanie motorového vozidla na prevoz výstavy
STAVOSPOL, spol.s.r.o.,
stavebné úpravy hyg.zariadení v suteréne
Turzovka
Mgr.Radoslav Nekoranec
činnosť porotcu v speváckej súťaţi detí
hudobná produkcia s hud.zoskupením Pacora trio s
Róbert Ragan
vystúpením hereckého zoskupenia Teleso-projekt Jašíkove
Kysuce 2019
Egon Tomajko

Marcel Comendant
Gabriela Tomajková, Mgr.art.

herecký výkon a prednes víťazných textov v rámci vystúpenia
zoskupenia Teleso- projekt Jašíkove Kysuce 2019
hudobná produkcia s hud.zoskupením Pacora trio s
vystúpením hereckého zoskupenia Teleso-projekt Jašíkove
Kysuce 2019
spracovanie scénara a moderovanie celovečerného programu projekt Jašíkove Kysuce 2019

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

Príkazná zmluva

áno

Zmluva o umeleckom výkone

áno

Zmluva o umeleckom výkone

áno
áno

Zmluva o umeleckom výkone
Zmluva o umeleckom výkone

áno

Zmluva o umeleckom výkone

áno

Zmluva o dielo

áno
áno
áno

Zmluva o zverení majetku do správy
správcovi
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu MK SR č.MK-4384/2019/2.1
Dohoda č.19/19/054/86

áno
áno

Príkazná zmluva
Zmluva o výpoţičke automobilu č.4/2019

áno

Zmluva o dielo č.69/2019

áno

Príkazná zmluva

áno

Zmluva o umeleckom výkone

áno

Zmluva o umeleckom výkone

áno

Zmluva o umeleckom výkone

áno

Zmluva o umeleckom výkone

Mgr.art.Radka Weisháb, ArtD.

hudobná produkcia na vernisáţi výstavy a pri autorskej
besede

áno

Zmluva o umeleckom výkone

Lucia Letková

herecký výkon a prednes víťazných textov v rámci vystúpenia
zoskupenia Teleso- projekt Jašíkove Kysuce 2019

áno

Zmluva o umeleckom výkone

Stanislav Palúch

hudobná produkcia s hud.zoskupením Pacora trio s
vystúpením hereckého zoskupenia Teleso-projekt Jašíkove
Kysuce 2019

áno

Zmluva o umeleckom výkone

Juraj Smutný

herecký výkon a prednes víťazných textov v rámci vystúpenia
zoskupenia Teleso- projekt Jašíkove Kysuce 2019

áno

Zmluva o umeleckom výkone

Ivana Kováčová

herecký výkon a prednes víťazných textov v rámci vystúpenia
zoskupenia Teleso- projekt Jašíkove Kysuce 2019

áno

Zmluva o umeleckom výkone

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno

Zmluva o dielo

áno
áno
áno
áno
áno

Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Zmluva o výpoţičke automobilu č.5/2019
Zmluva o výpoţičke automobilu
Dohoda č.19/19/52A/194 o zabezpečení
podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej sluţby

Martina Králová
Martina Králová
PhDr.Marta Hlušíková
Peter Holka
Kristína Mišovičová
Romana Kališová
Kysucké múzeum v Čadci
Kysucká galéria v Oščadnici
UPSVaR Čadca
František Sčensný-SYFE,
Čadca
SPP, a.s., Bratislava
Komunálna poisťovňa a.s.,
Bratislava
Kysucké múzeum v Čadci
Mgr.Ladislav Hrubý
ELEgas s.r.o., Ţilina

autorská beseda s deťmi a mládeţou - projekt Jašíkove
Kysuce 2019
inštalácia výstavy, kurátorstvo výstavy a vernisáţe - projekt
Jašíkove Kysuce 2019
autorská beseda s deťmi a mládeţou - projekt Jašíkove
Kysuce 2019
beseda - projekt Jašíkove Kysuce 2019
autorská beseda - projekt Jurinova jeseň 2019
autorská beseda - projekt Jurinova jeseň 2019
zapoţičanie motorového vozidla na prevoz nábytku
zapoţičanie motorového vozidla na prevoz výstavy
zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej sluţby
revízie elektrických spotrebičov a prenosného elektrického
ručného náradia
dodávka zemného plynu v roku 2020
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej sluţby
zapoţičanie motorového vozidla na prevoz nábytku
prípravqa a realizácia podujatia v rámci celoslov.podujatia
"Celé Slovensko číta deťom"-projekt fin.Mestom Čadca
vykonávanie odborných prehliadok a skúšok plynových kotlov

áno

áno

áno

Zmluva o poskytovaní sluţieb

áno

Zmluva o dodávke plynu

áno

Poistná zmluvač.5190050343

áno

Zmluva o výpoţičke automobilu č.6/2019
áno

áno

Zmluva o dielo
Zmluva o dielo

Ţilinský samosprávny kraj, Ţilina

zverenie majetku do správy-nábytok

áno

Ţilinský samosprávny kraj, Ţilina

zverenie majetku do správy-drevený vláčik

áno

SSE, a.s., Ţilina

dodávka elektrickej energie v roku 2020

áno

Zmluva o zverení majetku do správy
správcovi
Zmluva o zverení majetku do správy
správcovi
Čiastková zmluva o dodávke elektriny,
zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí
zodpovednosti za odchýlku

