
Zápisnica zo zasadnutia výboru Krajskej pobočky Spolku slovenských 

knihovníkov a knižníc Žilinského kraja konaného dňa 29.1.2016  
 

 

Prítomní: Antónia Albíniová, Mgr. Marcela Feriančeková, PhDr. Alexandra Kršková, PhDr. Anna 

Kucianová, PhD., Mgr. Zuzana Mjartanová 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie činnosti v roku 2015, finančné prostriedky na rok 2016 

3. Plán činnosti na rok 2016 

4. Členské príspevky 

5. Rôzne 

 

 

 

1. Otvorenie 

 Zasadnutie výboru otvorila a prítomných privítala Dr. Kršková a Dr. Kucianová v priestoroch 

Turčianskej knižnice v Martine.  

 

2. Vyhodnotenie činnosti pobočky v roku 2015,  finančné prostriedky na rok 2016 

Definitívny stav financií je 1, 20 €, keďže sa financie vyčerpali na výlet v júni a Vševedka v októbri 

2015. Finančné prostriedky na rok 2016 sa začínajú  vyberať len v súčasnom období, takže 

sumarizácia dostupných financií bude stanovená po skončení výberu a po odovzdaní financií do 

centrály SSKK. Členské príspevky treba vyzbierať v jednotlivých inštitúciách vo februári 

a odovzdať do centrály p. Weissovej. 

 

                           Zodp.: členovia Výboru KP SSK ZA 

                     Termín: 28.2. 2016 

 

3. Plán činnosti na rok 2016 

Na zasadnutí výboru boli dohodnuté akcie, ktoré sa uskutočnia v roku 2016. Plán činnosti bude 

prílohou tejto zápisnice, budú v ňom uvedené podujatia, ktoré sa uskutočnia v roku 2016 

v jednotlivých knižniciach Žilinského regiónu. 

Budeme financovať realizáciu súťaže Knižný Vševedko 2016, ktorú bude v októbri 2016 

organizovať Krajská knižnica v Žiline a seminár Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne.  V rámci 

aktivít pobočky sa uskutočnia aj ďalšie podujatia, ktoré budú uvedené v Pláne činnosti pobočky.  

Finančné prostriedky v minulom roku sme minuli na výlet do Ružomberka a Košíc,  v roku 2016  

budeme šetriť na prípadný ďalší výlet v roku 2017. 

       

                    Zodp.: členovia Výboru KP SSK ZA

           Termín: 31.12.2016   

              

       

4. Členské príspevky 

Je potrebné začať vyberať členské príspevky za rok 2015 v sume 5.- eur a viac a dôchodcovia 

v sume 2,50 €. Príspevky by sa mali vybrať do polovice prípadne do konca februára 2015. 

 

Zodp.: členovia Výboru KP SSK ZA 

 Termín: 28.2.2016    

       

     



 5. Rôzne 

 

 

Jednotlivé knižnice musia nahlásiť mená pracovníkov a termín, kedy odchádzajú na dôchodok 

predsedníčke KP SSKK ZA, aby bolo možné pripravenie a odovzdanie pamätných listov k termínu 

odchodu na dôchodok. 

 

Zodp.: členovia Výboru KP SSK ZA 

 Termín: 31.12.2016    

       

         

V Martine, 2. 2. 2016 

Zapísala: PhDr. Anna Kucianová, PhD. 

 

 


