
Zápisnica zo zasadnutia výboru Krajskej pobočky Spolku slovenských 
knihovníkov Žilinského kraja konaného dňa 14.1.2014  

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
1. Otvorenie 
2. Hospodárenie pobočky v roku 2013, finančné prostriedky na rok 2014 
3. Plán činnosti na rok 2014 
4. Rôzne 
 
 
 
1. Otvorenie 
 Zasadnutie výboru otvorila a prítomných privítala Dr. Kršková a Dr. Kucianová v priestoroch 
Turčianskej knižnice.  
 
2. Hospodárenie pobočky v roku 2013,  finančné prostriedky na rok 2014 
Definitívny stav financií ešte nie je jasný, keďže sa v roku 2013 uskutočnila Krajská konferencia 
pobočky, na ktorú sa vyčerpalo dosť finančných prostriedkov. Finančné prostriedky na rok 2014 sa 
začínajú  vyberať len v súčasnom období, takže sumarizácia dostupných financií bude stanovená po 
skončení výberu a po odovzdaní financií do centrály SSK. Členské príspevky treba vyzbierať 
v jednotlivých inštitúciách do konca februára a odovzdať Mgr. Mjartanovej. 
 
                           Zodp.: členovia Výboru KP SSK ZA 
                     Termín: 28.2. 2014 
 
3. Plán činnosti na rok 2014 
Na zasadnutí výboru boli dohodnuté akcie, ktoré sa uskutočnia v roku 2014. Plán činnosti bude 
prílohou tejto zápisnice, budú v ňom uvedené podujatia, ktoré sa uskutočnia v roku 2014 
v jednotlivých knižniciach Žilinského regiónu. 
Budeme financovať realizáciu súťaže Knižný Vševedko, ktorú bude v roku 2014 organizovať 
Kysucká knižnica v Čadci. Mali by sme prispieť aj na otvorenie po rekonštrukcii Oravskej knižnice 
v Dolnom Kubíne a na jubilejné podujatie ku výročiu Knižnice G.F. Belopotockého v Liptovskom 
Mikuláši. V rámci aktivít pobočky sa uskutočnia aj ďalšie podujatia, ktoré budú uvedené v Pláne 
činnosti pobočky.  
Nevyčerpané finančné prostriedky by sa odložili a požiadali by sme o ich presun do roku 2015, aby 
sme mohli v tom roku uskutočniť plánovaný výlet pravdepodobne  do Košíc. 
       
                    Zodp.: členovia Výboru KP SSK ZA
           Termín: 31.12.2014   
             
    
4. Rôzne 
 
a) Členovia výboru diskutovali o možnostiach ocenenia knihovníkov – členov SSK v Žilinskom 
regióne za výsledky ich kvalitnej práce. Bude potrebné prediskutovať túto otázku aj na vedení 
VÚC. 
 
 
 



b) Ďalším bodom diskusie bola možnosť organizovať v jednotlivých knižniciach Burzy kníh, aby sa 
rôzne multiplikátne publikácie, či už z knižníc alebo od jednotlivcov dostali k používateľom, ktorí 
by o ne mali záujem. 
 
 
V Martine 20.1.2014                         
Zapísala: PhDr. Anna Kucianová, PhD. 
 
 


