Vecné vyhodnotenie projektu „Rozprávky večných detí 2“.
Evidenčné číslo žiadosti: MK-438/2016/2.1
Zmluvu o poskytnutí dotácie zo Štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016 číslo MK-438/2016/2.1 (ďalej
v texte len „Zmluva o dotácii“)
Obsah vecného vyhodnotenia:
1. Správa o naplnení zámeru a cieľov projektu s termínom konania podujatia, informáciami
o počte zrealizovaných aktivít v rámci projektu, informácie o počte návštevníkov podujatia,
o cieľovej skupine a tvorcov aktívne sa podieľajúcich na realizácii projektu - spojené
s fotodokumentáciou.
2. Publicita podporeného projektu, sprievodný propagačný materiál (pozvánky, program),
vydané dokumenty.
3. Informácie o medializácii projektu a finančnej podpore projektu.

1. Správa o naplnení zámeru a cieľov projektu s termínom konania podujatia,
informáciami o počte zrealizovaných aktivít v rámci projektu, informácie o počte
návštevníkov podujatia, o cieľovej skupine a tvorcov aktívne sa podieľajúcich na
realizácii projektu – spojené s fotodokumentáciou
Kysucká knižnica v Čadci (ďalej len „knižnica“) sa uchádzala so svojim projektom „Rozprávky
večných detí 2.“ o podporu z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR. Niektoré aktivity tohto
projektu boli podporené. Knižnica preto projekt zrealizovala v zmysle Zmluvy o dotácií.
Zámerom projektu bolo zrealizovať komplex aktivít určených deťom a mládeži mentálne postihnutých
zameraných na kreatívnu prácu s knihou, textom a ilustráciou, hudbou, prezentáciu svojich schopností
a inakosti ostatným deťom a mládeži. Ako hlavný cieľ projektu si knižnica stanovila vytvoriť priestor
poskytujúci rovnosť príležitosti v oblasti literatúry, výtvarného a dramatického umenia mentálne
znevýhodnenej skupine detí a mládeže kysuckého regiónu a podporiť ich svojskú tvorbu v uvedených
oblastiach. Ďalšími cieľmi projektu boli: rozvoj tvorivého umeleckého potenciálu mentálne
postihnutých detí a mládeže; odstraňovanie fyzických i mentálnych bariér v prístupe ku zdravotne
znevýhodneným skupinám detí a mládeže zo strany ich rovesníkov a ostatných ľudí; napomáhanie
vytváraniu špecifických kultúrnych hodnôt znevýhodnených skupín detí a mládeže a prezentovať ich
výnimočnosť a prednosti; napomáhanie okoliu pochopiť svet mentálne postihnutých, akceptovať ich
možnosti a schopnosti a hľadať iné spôsoby ako prispôsobovať ich násilím súčasnej spoločnosti. Sme
presvedčení, že sa mám zámer a stanovené ciele podarilo naplniť. Svedčia o tom výsledky projektu
a záujem o aktivity projektu zo strany cieľových skupín.
S aktivitami projektu sme v závere mesiaca august 2016 oslovili organizácie, ktoré pracujú s mentálne
postihnutými deťmi a mládežou – ide o zariadenia: Domov sociálnych služieb deti a dospelých
v Čadci – Horelica, Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko v Oščadnici,
Centrum sociálnych služieb Fantázia s DSS pre deti a dospelých v Kysuckom Novom Meste, Spojená
škola Čadca – Palárikova, Špeciálna základná škola v Novej Bystrici, Spojená škola sv. Jozefa

internátna v Turzovke, Špeciálna základná škola v Turzovke. Do projektu sa zapojil aj
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom Žilina pobočke
v Čadci. //List s ponukou a pozvánkou v Prílohe 2, na základe ktorého si záujemcovia
dohodli telefonicky na podujatiach//
Na realizácií projektu sa podieľali zamestnanci knižnice (odborný garant projektu
a projektový manažér – Mgr. Janka Mudríková, koordinátor kultúrno-vzdelávacích činnosti –
Mgr. Helena Pagáčová, knihovníci pre deti a mládež – Petronela Gavenčiaková a Mgr.
Miroslava Barancová) a externí lektori (Dana Kopečná – učiteľka v MŠ Čierne-Ústredie,
vedúca Folklórneho súboru detí a mládeže – viedla dramatické a hudobné aktivity, Zuzana
Kubicová Jesenská – výtvarníčka, dizajnérka, ilustrátorka kníh – viedla literárne výtvarné
aktivity).
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Prehľad zrealizovaných aktivít projektu a výsledky týchto aktivít:
Materiálno-technické zabezpečenie všetkých tvorivých dielní a jednotlivých aktivít projektu –
zrealizované júl až august 2016 – na základe internetového a terénneho prieskumu bolo zakúpené
materiálne vybavenie na všetky tvorivé dielne – v tejto časti správy spomenieme len veci, ktoré boli
zavedené do evidencie majetku (knižničné jednotky ako perkusie – rytmické nástroje a dve flauty –
boli zaprírastkované ako učebné pomôcky – ako sady a jednotlivé hudobné nástroje – spolu 11
knižničných jednotiek; sada masiek vo forme čiapok vo vaku zaevidovaná pod jedným prírastkovým
číslom ako spoločenská hra – v uvedenom vaku je 21 čiapok: jež, opica, vlk, líška, medveď, zajac,
pes, mačka, ovca, koza, žaba, myš, kohút, sliepočka, prasiatko, kravička, kôň, jeleň, osol, papagáj,
straka; kníh bolo zakúpených spolu 35 knižničných jednotiek a AV médií – čo sú DVD a CD
s hudbou pre deti, spolu 13 knižničných jednotiek; všetky knižničné jednotky boli označené štítkom,
na ktorom bolo uvedené „Zakúpené z finančnej podpory Ministerstva kultúry SR a spolufinancovania
Žilinského samosprávneho kraja). //v Prílohe 3 je priložený Prírastkové zoznamy uvedených
knižničných dokumentov, ktorý je zároveň aj účtovným dokladom//.
Fotodokumentácia zo zakúpeného materiálno-technické zabezpečenie všetkých tvorivých dielní
a jednotlivých aktivít projektu
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Každá knižničná jednotka bola označená štítkom, na
ktorom bolo uvedené „Zakúpené z prostriedkov DS MK
SR na podporu projektu Rozprávky večných detí 2.“

Tvorivé dielne literárno-výtvarné, literárno-dramatické, hudobno-dramatické – realizované
v Kysuckej knižnici v Čadci, v domovoch sociálnych služieb a iných zariadeniach, v ktorých sú
umiestnení klienti s mentálnym postihom /realizácia v mesiacoch august – november 2016;
Tvorivé literárno-výtvarné dielne – cyklus 5 podujatí venovaných mentálne postihnutým deťom
a mládeži zameraných na kreatívnu prácu so slovom, textom, obrazom, tvarmi, farbami v počte po 2
hodiny každé podujatie.
1. Tvorivá literárno-výtvarná dielňa – Veselé farby jesene
- konané 14.10.2016; viedla Zuzana Kubicová Jesenská; účastníci – žiaci Spojenej školy Čadca Palárikova v počte 9 + 2 pedagogický sprievod //Prezenčná listina v Prílohe 4
- náplň činnosti: rozprávanie príbehov o zvieratkách v lese, aké vydávajú zvuky a ako sa
dorozumievajú medzi sebou, ako sa pohybujú, rozdelenie úloh zvieratiek; použitia rytmických
nástrojov na napodobenie zvierat a zvuku lesa
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2. Tvorivá literárno-výtvarná dielňa – Veselý anjelik
- konané 9.11.2016; viedla Zuzana Kubicová Jesenská; účastníci – žiaci Spojená škola sv.
Jozefa internátna v Turzovka v počte 15 + 2 pedagogický dohľad //Prezenčná listina
v Prílohe
- náplň činnosti: rozprávanie príbehov o anjeloch a vytvorenie vlastného anjelika
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3. Tvorivá literárno-výtvarná dielňa – Veselé farby jesene
- konané 24.11.2016; viedla Zuzana Kubicová Jesenská; účastníci – deti a mládež z Domova
sociálnych služieb Čadca-Horelica v počte 12 + 1 pedagogický dohľad //Prezenčná listina
v Prílohe 4
- náplň činnosti: rozprávanie o jeseni, o farbách jesene o ovocí, ktoré dozrieva v jesení, prednes
básní k téme, domaľovávanie predkreslených obrázkov s tematikou jesene

4. Tvorivá literárno-výtvarná dielňa – Veselý anjelik I.
- konané 29.11.2016; viedla Zuzana Kubicová Jesenská; účastníci – deti a mládež z Domova
sociálnych služieb Čadca-Horelica v počte 11 + 1 pedagogický dohľad //Prezenčná listina
v Prílohe 4
- náplň činnosti: rozprávanie príbehov o anjeloch a vytvorenie vlastného anjelika
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5. Tvorivá literárno-výtvarná dielňa – Veselý anjelik II.
- konané 30.11.2016; viedla Zuzana Kubicová Jesenská; účastníci – deti a mládež z Domova
sociálnych služieb Čadca-Horelica v počte 11 + 1 pedagogický dohľad //Prezenčná listina
v Prílohe 4
- náplň činnosti: rozprávanie príbehov o anjeloch a vytvorenie vlastného anjelika

Tvorivé literárno-dramatické dielne – cyklus 5 podujatí venovaných mentálne postihnutým deťom
a mládeži zameraných na kreatívnu prácu so slovom, textom, pohybom, mimikou a gestikuláciou v
počte po 2 hodiny každé z podujatí
1. Tvorivá literárno-dramatická dielňa – Poďme spolu do lesa!
- konané 6.10.2016; viedla Danka Kopečná; účastníci – deti a mládež z Domova sociálnych služieb
Čadca-Horelica v počte 15 + 2 pedagogický sprievod //Prezenčná listina v Prílohe 4
- náplň činnosti: rozprávanie príbehov o zvieratkách v lese, aké vydávajú zvuky a ako sa
dorozumievajú medzi sebou, ako sa pohybujú, rozdelenie úloh zvieratiek; použitia rytmických
nástrojov na napodobenie zvierat a zvuku lesa
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2. Tvorivá literárno-dramatická dielňa – Jesenná rozprávka o jabĺčku
- konané 21.10.2016; viedla Danka Kopečná; účastníci – deti a mládež z Domova sociálnych
služieb Čadca-Horelica v počte 15 + 2 pedagogický sprievod //Prezenčná listina v Prílohe 4
náplň činnosti: rozprávanie príbehov o živote jedného jabĺčka, zvieratka a plody stromov,
rozdelenie úloh zvieratiek a zahranie rozprávok; použitia rytmických nástrojov
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3. Tvorivá literárno-dramatická dielňa – Jesenná rozprávka o jabĺčku
- konané 21.10.2016; viedla Danka Kopečná; účastníci – žiaci zo Spojenej školy sv. Jozefa
v Turzovke v počte 14 + 3 pedagogický sprievod //Prezenčná listina v Prílohe 4
náplň činnosti: rozprávanie príbehov o živote jedného jabĺčka, zvieratka a plody stromov,
rozdelenie úloh zvieratiek a zahranie rozprávok; použitia rytmických nástrojov

4. Tvorivá literárno-dramatická dielňa – Domček, domček, kto v tebe býva?
- konané 5.10.2016; viedla Danka Kopečná; účastníci – deti a mládež z Domova sociálnych
služieb Čadca-Horelica v počte 9 + 1 pedagogický sprievod //Prezenčná listina v Prílohe 4
- náplň činnosti: porozprávanie rozprávky Domček, domček, kto v tebe býva?, predstavenie
zvieratiek, ktoré vystupujú v rozprávke, rozdelenie úloh zvieratiek a zahranie rozprávok;
použitia rytmických nástrojov
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5. Tvorivá literárna dielňa – Tvorivé čítanie
- konané 5.10.2016; viedla Zuzana Kubicová Jesenská; účastníci – žiaci Spojená škola Čadca –
Palárikova v počte 13 + 2 pedagogický sprievod //Prezenčná listina v Prílohe 4
- náplň činnosti: čítanie príbehov o deťoch, zisťovanie stavu porozumenia textu, rozprávanie
vlastných príbehov

Tvorivé hudobno-dramatické dielne – cyklus 5 podujatí venovaných mentálne postihnutým deťom
a mládeži zameraných na kreatívnu prácu so slovom, textom, spevom, hudbou, pohybom, mimikou a
gestikuláciou v počte po 2 hodiny každé z podujatí
1. Tvorivá hudobno-dramatická dielňa – Čo to hrmí, čo to cinká?
- konané 5.10.2016; viedla Danka Kopečná; účastníci – žiaci Spojenej školy sv. Jozefa
v Turzovke v počte 14 + 3 pedagogický sprievod //Prezenčná listina v Prílohe 4
náplň činnosti: vysvetlenie pojmov hudba, spev, hudobné nástroje, predvedenie hudobných
nástrojov, vyskúšanie hudobných nástrojov účastníkmi, spievanie piesne za použitia
rytmických nástrojov
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2. Tvorivá hudobno-dramatická dielňa – Čo to hrmí, čo to cinká?
- konané 6.10.2016; viedla Danka Kopečná; účastníci – deti a mládež z Domova sociálnych
služieb Čadca-Horelica v počte 15 + 2 pedagogický sprievod //Prezenčná listina v Prílohe 4
- náplň činnosti: vysvetlenie pojmov hudba, spev, hudobné nástroje, predvedenie hudobných
nástrojov, vyskúšanie hudobných nástrojov účastníkmi, spievanie piesne za použitia
rytmických nástrojov
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3. Tvorivá hudobno-dramatická dielňa – Červené jabĺčko vo vačku mám ...
- konané 21.10.2016; viedla Danka Kopečná; účastníci – deti a mládež z Domova sociálnych
služieb Čadca-Horelica v počte 12 + 1 pedagogický sprievod //Prezenčná listina v Prílohe 4
- náplň činnosti: vysvetlenie aké sú to ľudové piesne, o čom sa v nich spieva, aké nástroje sa
používajú pri ľudovej hudbe, spievanie piesne za použitia rytmických nástrojov

4. Tvorivá hudobno-dramatická dielňa – Pohyb a tanec - to nás baví!
- konané 9.11.2016; viedla Danka Kopečná; účastníci – deti a mládež žiaci Domova sociálnych
služieb Čadca – Horelica v počte 14 + 3 pedagogický sprievod //Prezenčná listina v Prílohe 4
- náplň činnosti: vysvetlenie pojmov čo je pohyb a čo tanec, hudba a tanec
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5. Tvorivá hudobno-dramatická dielňa – Rytmus je náš kamarát
- konané 23.11.2016; viedla Danka Kopečná; účastníci – žiaci Spojenej školy sv. Jozefa
v Turzovke v počte 13 + 3 pedagogický sprievod //Prezenčná listina v Prílohe 4
- náplň činnosti: vysvetlenie pojmov rytmus, tlkot srdca, rytmus v hudbe a v piesni, hudobné
rytmické nástroje, predvedenie hudobných nástrojov, vyskúšanie hudobných nástrojov
účastníkmi, spievanie piesne a tanec za použitia rytmických nástrojov
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Do projektu Rozprávky večných detí 2. boli zapojené aj deti s autizmom zo Súkromnej
základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom Žilina pobočka Čadca –
pripravili sme pre ne dve podujatia, ktoré viedla Petronela Gavenčiaková, zamestnankyňa Kysuckej
knižnice v Čadci :
Tvorivé čítanie – čítanie rozprávky s porozumením textu //Prezenčná listina v Prílohe 4

Tvorivé literárno-výtvarne dielne – Veselé farby jesene //Prezenčná listina v Prílohe 4

Záverečné stretnutie účastníkov projektu Rozprávky večných detí 2. na podujatí Do rolničkovej
Kysuckej knižnice v Čadci.
Podujatie sa konalo 14. 12. 2016 a pozostávalo z viacerých aktivít: Sprístupnenie výstavky niektorých
vybraných výtvarných prác mentálne postihnutých detí a mládeže, Verejné čítanie adventných
príbehov, Ladíme si hlas na vianočný čas. Jednotlivých aktivít sa priebežne zúčastnilo spolu 77
účastníkov v sprievode 13 pedagog. pracovníkov (SZŠ Čadca-Palárikova 38 účastníkov a 6 pedagog.
sprievod, Spojená škola sv. Jozefa Turzovka 20 účastníkov a 5 pedagog. sprievod, DSS ČadcaHorelica 19 účastníkov a 2 pedagog. sprievod) //Príloha 2 – Plagát a plagátiky, ktoré slúžili ako
pozvánky; Príloha 4 – prezenčné listiny z podujatia
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2. Publicita podporeného projektu, sprievodný propagačný materiál (pozvánky, program),
vydané dokumenty
Knižnica uvádzala všetky náležitosti súvisiace s dotovaním a spolufinancovaním projektu tak,
ako je to uvedené a požadované v čl. 2 ods.15. – 16. Zmluvy o dotácii. Knižnica o tom, že projekt bol
podporený Ministerstvom kultúry SR informovala v súlade s intenciami Ministerstva kultúry SR.
Požadované loga (s nápismi „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR“) boli
umiestnené na plagátiku, pozvánkach; detto logo ŽSK a informácia „Spolufinancované Žilinským
samosprávnym krajom“. //Príloha 1
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Požadované logo (s nápisom „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR“) bolo
umiestnené pri výstave, na ktorej boli prezentované výtvarné práce detí, účastníkov literárnovýtvarných tvorivých dielní – to isté s logom ŽSK a informáciou „Spolufinancované Žilinským
samosprávnym krajom“ .
O tom, že projekt „Rozprávky večných detí 2.“ bol podporený a realizoval sa aj vďaka finančnej
podpore Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja sme informovali aj na webových
stránkach Kysuckej knižnice v Čadci – www.kniznica-cadca.sk a Facebook.
Na samostatný stojan bol umiestnený plagát, na ktorom bolo veľké logo Ministerstva kultúry SR
s nápisom „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR“, logo ŽSK a informácia
„Spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom“ a organizátorov. Tento výstavný stojan bol
umiestnený na čelnom mieste pri každom podujatí, ako je to zrejmé z fotodokumentácie.
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3.

Informácie o projekte zverejnené v médiách
Knižnica o projekte „Rozprávky večných detí 2.“ a jeho podpore z DS MK SR a spolufinancovaní
ŽSK informuje na svojich webových stránkach http://www.kniznica-cadca.sk/html/projekty.html a na
Facebooku. //výstupy v tlač. forme sú súčasťou Prílohy )

Zoznam príloh k Vecnému vyhodnoteniu projektu „Rozprávky večných detí 2.“ :
Príloha č. 1 – Publicita, propagácia a informovanosť (používané logá, výstup z webovej
stránky knižnice a Facebooku)
Príloha č. 2 – Pozvánky, Plagáty
Príloha č. 3 – Prírastkový zoznam knižničných jednotiek
Príloha č. 4 – Prezenčné listiny z jednotlivých podujatí

V Čadci, 18. 01. 2017
Vypracovala: Mgr. Janka Mudríková,
projektový manažér

Schválila: PhDr. Janka Bírová, riaditeľka
Kysuckej knižnice v Čadci

..........................
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Finančné vyhodnotenie projektu „Rozprávky večných detí“
(Komentár)
Evidenčné číslo žiadosti: MK-438/2016/2.1
Zmluvu o poskytnutí dotácie zo Štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016 číslo MK-438/2016/2.1 (ďalej
v texte len „Zmluva o dotácii“)
Kysucká knižnica v Čadci zaslala na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky žiadosť
o podporenie projektu „Rozprávky večných detí 2.“.
Celková výška rozpočtu projektu bola uvádzaná vo výške 5956,00 € (z toho bola požadovaná
dotácia 5576,00 € a spolufinancovanie 380,00 €).
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo Kysuckej knižnici v Čadci (ďalej len
„knižnica“) ako prijímateľovi príspevok na realizáciu podujatia vo výške 2 000,00 € (slovom:
dvetisíc eur) a Žilinský samosprávny kraja poskytol čiastku 298,00 € ako spolufinancovanie.
Poskytovateľ a príjemca uzatvorili 18,02.2016 Zmluvu o poskytnutí dotácie zo Štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016
číslo MK-438/2016/2.1, kde sa uvádza, že poskytnutý príspevok sa môže využiť na tieto
druhy výdavkov – forma BV:
- propagačné materiály a publicita do výšky 80,00 €,
- honoráre (odmeny) a osobné náklady do výšky 880,00 €,
- obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov – detské hudobné
nástroje ( 2 sady detské perkusie, 2 ks flauta, bubienky bongo - pár, bubon Trower, 2
páry ozvučené drievka) a materiálne náklady súvisiace s realizáciou projektu a na
tvorivé dielne do výšky 1269,00 €.
Pri používaní dotácie knižnica postupovala maximálne hospodárne, efektívne a dodržiavala
maximálnu účinnosť v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách verejnej správy a postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní (robil
sa prieskum cien na trhu za služby a tovary prevažne na webových stránkach dodávateľov,
telefonicky).
Knižnica vedie o dotácii účtovnú evidenciu v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Dotácia vo výške 2 000,00 € bola vedená na stanovenom účte: SK48 8180 0000 0070 0048
1360 . Spolufinancovanie vo výške 476,00 € bolo vedené na stanovenom účte: SK48 8180
0000 0070 0048 1352 .
Zhrnutie
Skutočné čerpanie dotácie: 2 000,00 € //nevyčerpané prostriedky 00,00 €
honoráre (odmeny) a osobné náklady spolu 880,00 € (vyplatené na základe Príkazných zmlúv
č. 8/9/2016 zo dňa 19.09.2016 externým pracovníkom: Dana Kopečná a Zuzana Jesenská
Kubicová);
- obstarávanie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov – detské hudobné nástroje
spolu 466,77 € v zložení 2 sady detské perkusie, 2 ks flauta, bubienky bongo - pár,
bubon Trower, 2 páry ozvučené drievka (FA 20160801 zo dňa 26.08.2016);
- materiálové náklady na tvorivé dielne – v tom 339,11 € za knihy, CD a DVD (FA
27160004869 zo dňa 30.09.2016 a Pokladničný doklad 226/2016 z 05.10.2016), 166,80 € vak s maskami vo forme čiapok, figúrky na bábiky (FA 201602753 zo dňa 04.10.2016),
147,32 € materiály na výtvarné dielne: prstové bábky, figúrky, chenie neonové, brmbolce,
drôtiky (FA 201602948 zo dňa 18.10.2016, FA 2160603 zo dňa 04.10.2016)
Skutočné čerpanie spolufinancovania zdroj VÚC: 298,00 € // nevyčerpané prostriedky 00,00 €
- materiálové náklady na tvorivé výtvarné dielne – 66,86 € v tom prstové bábky, figúrky, chenie
neonové (FA 201602948 zo dňa 18.10.2016) a 231,28 € skicáre, farby, lepidlá a pod. (FA
10161021 zo dňa 09.12. 2016)
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Skutočné čerpanie spolufinancovania zdroj vlastné zdroje: 0,14 €, a to na materiálové náklady na
tvorivé dielne.

Prílohy:
Finančné vyúčtovanie dotácie (príloha č. 1 k zmluve č. MK-ŽSK/2015/6.1) s kópiami účtovných
dokladov, bankových výpisov tak, ako to stanovuje Článok 3 ods. 5 Zmluvy
Finančné vyúčtovanie iných zdrojov vynaložených na spolufinančovanie projektu (príloha č. 2
k zmluveč. MK-ŽSK/2015/6.1) s kópiami účtovných dokladov, bankových výpisov tak, ako to
stanovuje Článok 3 ods. 5 Zmluvy
Fotokópie Zmlúv o bežnom účte IBAN SK 48 8180 0000 0070 0048 1360
Zmlúv o bežnom účte IBAN SK 48 8180 0000 0070 0048 1352

V Čadci, 04.01. 2016

Komentár vypracovala: Mgr. Janka Mudríková, projektový manažér
kontakt: 0918 597 277
mudrikova@kniznica-cadca.sk
Prílohy spracovala a podklady pripravila: Ing. Vlasta Mráziková, ekonóm
kontakt: 041 4334 115
ekonom@kniznica-cadca.sk

Schválila: PhDr. Janka Bírová, riaditeľka
Kysuckej knižnice v Čadci
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