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ÚVOD 
 

Zemplínska kniţnica v Trebišove /ďalej len kniţnica/, je verejnou regionálnou 

kniţnicou, ktorá zároveň plní funkciu mestskej kniţnice pre mesto Trebišov.  

Je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho 

kraja. 

V súlade so zákonom NR SR č. 183/2000 o kniţniciach a Zriaďovacou listinou je 

Zemplínska kniţnica kultúrnou, vzdelávacou a informačnou inštitúciou, ktorá 

zhromaţďuje a sprístupňuje dokumenty a informácie z vlastných a iných zdrojov.  

Svoju činnosť aj v roku 2010 zameriavala na poskytovanie kvalitných, základných 

a špecializovaných kniţnično-informačných sluţieb. Zabezpečovala a poskytovala 

univerzálny a slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov 

v tradičnej i elektronickej forme. Napomáhala uspokojovaniu kultúrnych, informačných 

a vzdelávacích potrieb svojich pouţívateľov, získavala, spracovávala  a uchovávala  

univerzálny kniţničný fond, poskytovala teda komplexné kniţničné, informačné a 

bibliografické sluţby, vrátane miestnych a regionálnych informácií.  

Úzko spolupracovala s ostatnými kultúrnymi, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami 

mesta i regiónu. 

      Prostredníctvom webovej stránky prezentovala všetky svoje aktivity a umoţnila 

pouţívateľom prístup k on-line katalógu. 

     Kniţnica je koordinačným, vzdelávacím,  štatistickým a metodickým strediskom pre 

mestské a obecné kniţnice v trebišovskom regióne a na základe zmluvných vzťahov 

zabezpečovala doplňovanie ich kniţničných fondov.          

      Zemplínska kniţnica je členom Slovenskej asociácie kniţníc, kolektívnym, ale aj 

individuálnym členom Spolku slovenských knihovníkov. Je partnerskou kniţnicou 

Národnej rady Slovenskej republiky.   

     Kniţnično-informačné sluţby v uplynulom roku boli verejnosti prístupné 50 hodín 

týţdenne. 

      

 

 

I.  HLAVNÉ  ÚLOHY  A CIELE 
 

 

1. Ťažiskové úlohy  
 

Prioritou kniţnice v roku 2010 bola implementácia nového KIS Virtua do 

kniţnice, ktorému predchádzali školenia zamestnancov a následne akceptačné testy 

na katalogizáciu a výpoţičky. V priebehu roka  všetci zamestnanci kniţnice zvládli 

obsluhu nového kniţničného programu, ktorý sme zaviedli do praxe. 

 

Kniţnica: 

a) venovala permanentnú pozornosť kvalitnému dopĺňaniu kniţničného fondu  

b) v snahe získať mimorozpočtové finančné zdroje pre rok 2010 vypracovala 2 

ţiadosti do grantového programu MK SR  a to do podprogramu 2.1 a podprogramu 

2.5, ktoré boli úspešné  a tieţ do programu  9 – Kultúrne poukazy 

c) v súlade so zmenou legislatívy prepracovala a doplnila interné dokumenty pre jej 

ďalší plynulý chod 
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d) vyššiu informovanosť občanov a pouţívateľov kniţnično-informačných sluţieb 

napĺňala  aktualizáciami webového stránky a poskytovaných sluţieb 

prostredníctvom on-line katalógu 

e) v rámci regionálnych kompetencií poskytovala metodickú, informačnú 

a koordinačnú pomoc obecným kniţniciam okresu a spolupracovala s kniţnicami 

iných typov 

f) svoje kultúrno-vzdelávacie aktivity prepojila s výchovno-vzdelávacím programom 

materských, základných a stredných škôl  

g) pri príprave a realizácií kultúrno-vzdelávacích podujatí spolupracovala aj 

s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami v meste a miestnymi spoločenskými 

organizáciami 

 

 

2. Riadenie knižnice 
   

a) pracovné porady vedenia kniţnice, zamestnancov kniţnice ako aj operatívne porady 

sa zaoberali úlohami a plnením plánovaných ukazovateľov, prijatými legislatívnymi 

opatreniami, plnením a kontrolovaním konkrétnych úloh, ktoré vyplynuli 

z poţiadaviek zriaďovateľa, metodických usmernení stavovských organizácií 

a interných potrieb pre technické organizačné zabezpečenia plynulého chodu 

kniţnice 

b) zamestnanci kniţnice  boli priebeţne na pracovných poradách oboznamovaní 

s aktuálnymi informáciami z oblasti knihovníctva a riadenia kniţnice z čoho sú 

vedené zápisy 

c) aktívnou spoluprácou medzi zamestnancami jednotlivých úsekov sa darilo 

zabezpečovať plynulý tok informácií a výmenu získaných skúseností 

d) vedenie kniţnice na základe plánu kontrolnej činnosti uskutočňovalo pravidelné 

kontroly plnenia úloh a jednotlivých činnosti  na všetkých úsekoch útvaru riadenia a 

sluţieb 

 

 

3. Personálne zabezpečenie 
 

Stav zamestnancov k 31. 12. 2010 

     ●  priemerný evidenčný počet zamestnancov:     14 

           ●  zamestnanci vykonávajúci knihovnícke činnosti:   12 

●  zamestnanci s VŠ knihovníckym vzdelaním:    2 

●  zamestnanci so SŠ knihovníckym vzdelaním:    4 

           ●  zamestnanci s ukončeným rekvalifikačným kurzom pre pracovníkov kniţníc s  

               neknihovníckym vzdelaním      6 

 

     Pracovný čas zamestnancov  bol   37,5 hodín týţdenne.  

V sluţbách kniţnice pracovalo 8 zamestnancov, na úseku koordinácie a metodiky 1 

zamestnanec, na úseku doplňovania a spracovania fondov 1 zamestnanec, na úseku 

regionalistiky 1 zamestnanec,  1 výtvarníčka zároveň upratovačka,  na úseku technicko-

ekonomickom 1 zamestnanec, štatutár kniţnice 1. 

     Dvaja zamestnanci kniţnice absolvovali  rekvalifikačný kurz pre pracovníkov kniţníc 

bez knihovníckeho vzdelania - Knihovnícke odborné minimum v CVTI v Bratislave. 
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Zamestnanci komplexne zabezpečovali všetky odborné činnosti kniţnice – akvizíciu, 

katalogizáciu, metodiku, bibliografiu, ochranu KF, automatizované KIS a kultúrno-

výchovné podujatia. 

Odborní zamestnanci sa zúčastňovali rôznych odborných  porád, vzdelávacích podujatí, 

seminárov, prednášok a konferencií organizovaných SNK v Martine aj v iných vedeckých, 

krajských či regionálnych kniţniciach čím sme splnili  strategický bod 1 špecifický cieľ 

4 – rozvinúť ľudské zdroje a zlepšiť zručnosti a schopnosti existujúceho personálu 

kultúrnych zariadení 

V priebehu roka absolvovali v kniţnici v rámci stredoškolského štúdia odbornú prax  3  

študenti obchodnej akadémie.  

 

 

 

II.   ZÁKLADNÉ  ČINNOSTI   KNIŢNICE 
 

 

1. Knižničné fondy 

 
1.1  Doplňovanie, spracovanie a evidencia kniţničných fondov 

 

     Rok  2010 znamenal pre našu kniţnicu výraznú zmenu. Zavedenie nového KIS Virtua 

do praxe si vyţiadalo spracovanie všetkých dokumentov, ktoré kniţnica vlastní.  Z tohto 

dôvodu boli začiatkom roka spracovávané knihy, ktoré doposiaľ neboli do Virtuy vloţené. 

Išlo predovšetkým o literatúru cudzojazyčnú a literatúru, ktorú mali naši čitatelia dlhodobo 

poţičanú. Spracovanie všetkých kníh bolo v roku 2010  ukončené.  

 

Stav kniţničného fondu  k 31.12.2010       42 031 kniţničných jednotiek  /ďalej iba kn. j./ 

Prírastok kniţničného fondu                         1 205 kn. j. 

Úbytok kniţničného fondu                               725 kn.j. 

Prírastok periodík                                             63 titulov 

             

      Za účelom hospodárnosti a efektívnosti bol nákup realizovaný u predajcov, ktorí boli 

ochotní poskytovať zľavy z nákupnej ceny. Takýmito boli distribútor kníh p. Lazík, 

kníhkupectvo Marsab, Panta Rhei,  internetové kníhkupectvá PEMIC, Martinus a i. Pri 

týchto nákupoch boli poskytnuté zľavy 10%-30%.    

     Kniţničný fond bol doplňovaný pravidelne novou literatúrou zo všetkých vedných 

odborov. 

     Na nákup kníh kniţnica získala financie z Grantového systému MK SR vo výške  

4000 €, za ktoré bolo nakúpených 507 zv. kníh. Mesto Trebišov poskytlo na nákup 

literatúry 700 €. Za tieto financie bolo zakúpených 64 zv. kníh. Na nákup 522 zv. kníh 

poskytol financie zriaďovateľ. 

     Formou darov od pouţívateľov a čitateľov kniţnice, rôznych organizácií a autorov 

publikácií a inou formou získala kniţnica 112 zv. kníh.  

     Kniţnica odoberala 63 titulov periodík, pričom  kúpou bolo nadobudnutých 57 titulov, 

ktoré boli zakúpené z finančných prostriedkov od zriaďovateľa,  6 titulov periodík bolo 

získaných inou formou.  

Rozšírenie ponuky periodík bolo realizované na základe poţiadaviek pouţívateľov a 

vyuţitím odoberania bezplatnej ponuky niektorých titulov. 

Celkove od zriaďovateľa na nákup kníh a periodík kniţnica pouţila  10 742,55   €. 
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Kniţničné jednotky boli zaevidované elektronicky v programe Virtua v module 

Katalogizácia.  

   Čitateľská verejnosť bola informovaná o novej literatúre prostredníctvom on-line 

katalógu, ale aj priamo na webe kniţnice v menu Nové knihy. A týmto sme sa snaţili 

naplniť   strategický bod 1  špecifický cieľ 3 - doplniť predmety a technické 

zariadenia pre skvalitnenie programov a iniciatív kultúrnych podujatí jednotlivých 

zariadení 
 

 

     1.2  Ochrana fondov 
  

     Mechanická ochrana fondu bola zabezpečovaná aktívnym elektromagnetickým 

zabezpečovacím systémom.  

Ochrane kniţničného fondu sa venovala zvýšená pozornosť a kaţdá získaná kniha bola 

vybavená ochranným zabezpečovacím prúţkom na viacerých miestach.       

Za stratené knihy sme ţiadali od čitateľov prevaţne ich  fotokópie alebo adekvátne 

náhrady,  tieţ sme poţadovali finančné náhrady, ktoré  určovala akvizičná komisia. 

Nedobytné kn. j. boli zaradené do zoznamu úbytkov.   

V roku 2010 bol úbytok kniţničného fondu 725 kn. j.            

  

 

     

    1.3  Kvantitatívne ukazovatele 
 

   
Celkový stav KF podľa tematických skupín 
 

Typ dokumentov Stav 2009 Stav 2010 

  Krásna lit. pre dospelých 14 096 13 873 

  Náučná lit. pre dospelých 14 159 14 118 

  Krásna lit. pre deti 11 002 11 512 

  Náučná lit. pre deti  2 294   2 528 

  Spolu 41 551 42 031 
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Prírastky KF  
 

 2009 2010 

  Knihy 1 844 1205 

  - z VÚC 541 522 

  - sponzori   -   64 

  - granty 661 507 

  - dary a iné 642 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prírastky KF  podľa spôsobu nadobudnutia 
 

Spôsob  nadobudnutia 2009 2010 

  Kúpa 1 202 1 093 

  Dar 534  112 

  Nahradená 3 - 

  Prevod a iné 105 - 

  Spolu 1 844 1 205 
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Prírastky KF podľa tematických skupín  
 

Typ dokumentu 2009 2010 

  Krásna lit. pre dospelých 848 441 

  Náučná lit. pre dospelých 688 463 

  Krásna lit. pre deti 261 261 

  Náučná lit. pre deti 47  40 

  Spolu 1 844 1205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík  /v €/ 
 

Finančné prostriedky 2009 2010 

      KNIHY: spolu 10 525,16 8 918,58 

 Z toho:  

        - od zriaďovateľa /KSK/ 

 

4 970,16 

 

4 218,58 

        - sponzori: MsÚ Trebišov -   700 

        - granty MK SR    

 - kultúrne poukazy MK SR 

4 000 

1 555 

4 000 

- 

      PERIODIKÁ: spolu 2 267,93 1 823,97 

 Z toho:  

   - od zriaďovateľa /KSK/ 

   - kultúrne poukazy 

 

2 267,93 

- 

 

   511,97 

1 312,00 

     SPOLU:  
/knihy a periodiká/ 

12 793,09 10 742,55 
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Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

od  zriaďovateľa   / v €/ 

 
 2009 2010 

Knihy    4 970,16  4 218,58 

Periodiká   2 267,93     511,97 

Spolu   7 238,09 4 730,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

z Grantu MK SR   / v €/ 

 
 2009 2010 

Grant MK SR 4 000 4 000 

Kultúrne poukazy MK SR 1 555  1 312 

Spolu         5 555  5 312 
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2 Služby 

 

2.1   Pouţívatelia  

 
V roku 2010 kniţnica zaregistrovala 4 024 pouţívateľov. Je to údaj, ktorý sme získali 

z dvoch KIS, keďţe naša kniţnica v roku 2010 pouţívala aj starý KIS Libris a od marca  uţ 

nový KIS Virtua.  Z celkového počtu bolo 1 630 pouţívateľov do 15 rokov a  2 394 

dospelých pouţívateľov vrátane stredoškolských a vysokoškolských študentov. Percento 

pouţívateľov  z počtu obyvateľov predstavuje 17,10 %.  

V roku 2010 umoţnila kniţnica potenciálnym pouţívateľom: 

                               -     zľavnený zápis do kniţnice na deň sv. Valentína  

- a bezplatný zápis do kniţnice v rámci Týţdňa slovenských kniţníc 

Túto moţnosť vyuţilo 64 pouţívateľov na sv. Valentína a  266 pouţívateľov počas Týţdňa 

slovenských kniţníc zvlášť detských. 

Z kultúrnych poukazov sme získali 1 312 €  a z toho zaregistrovali 526 pouţívateľov  

/z toho 35 pedagógov, 156 stredoškolských študentov a 335 detí do 15 rokov/.   

Naplnený strategický bod 1 – špecifický cieľ  5 – zvýšiť schopnosť zariadení kultúry 

generovať zvýšené príjmy pochádzajúce z lepšieho finančného riadenia 

a inovatívnych podujatí 

 

 

Počet registrovaných pouţívateľov  
 

Pouţívatelia 2009 2010 

         Spolu 4 068 4 024 

     Z toho     

               -  Dospelí 

               -  Deti do 15 rokov 

 

2 111 

1 960 

 

 

2 394 

1 630 
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  2.2   Výpoţičky 
      

    V roku 2010 kniţnica zrealizovala celkove  120 496 výpoţičiek,  z toho je  16 863 

výpoţičiek periodík.   
Z celkového počtu výpoţičiek je absenčných výpoţičiek 99 771 a prezenčných 

výpoţičiek 20 725. Kniţnicu navštívilo  53 650 návštevníkov , ktorým sme poskytli nielen 

absenčné a prezenčné výpoţičné sluţby, ale aj špeciálne sluţby – internet, kopírovanie z 

fondov kniţnice a rešeršné sluţby. 

Kniţnica od júna do októbra v čase od 15,00 hod. do 20,00 hod.  poskytovala všetkým 

obyvateľom mesta sluţby letnej čitárne, v ktorej si mohli návštevníci denne prečítať 

noviny a časopisy . Letná čitáreň bola pouţívateľom a návštevníkom sprístupnená pred 

budovou Mestského kultúrneho strediska, v ktorej je kniţnica umiestnená. Tieto sluţby 

kniţnica poskytovala bezplatne. Letnú čitáreň navštívilo  2 125 návštevníkov, ktorí 

zrealizovali  5 906    prezenčných výpoţičiek novín a časopisov.  

Z celkového počtu návštevníkov  je   6 102 návštevníkov podujatí. 

     Kniţnično-informačné sluţby z vonkajších informačných zdrojov teda databáz a 

kniţničných fondov, ktoré sa nachádzajú aj mimo našej kniţnice, sme umoţňovali všetkým 

vekovým skupinám návštevníkov podľa ich potrieb. Sluţby sa zakladali  na princípe 

rovnosti, prístupu pre všetkých, bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboţenstvo, 

národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie.  

     Pre skvalitnenie sluţieb a zvýšenie návštevnosti kniţnice sme spracovali stálu ponuku 

aktivít pre materské, základné a stredné školy v meste aj v regióne.  

Kniţnica poskytovala svoje sluţby aj tým pouţívateľom, ktorí nemôţu z akéhokoľvek 

dôvodu vyuţívať beţné sluţby napr. ľuďom s fyzickými alebo mentálnymi poruchami.  

 

 

 

Počet výpoţičiek  

 
 2009 2010 

Spolu 124 744 120 496 

         -  absenčné výpoţičky 103 421 99 771 
         -  prezenčné výpoţičky 21 323 20 725 
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Výpoţičky podľa tematických skupín  
 

Typy dokumentov 2009 2010 

Krásna lit. pre dospelých 31 895 32 905 

Náučná lit. pre dospelých 37 721 31 941 

Krásna lit. pre deti 30 636 28 389 

Náučná lit. pre deti 11 180 10 398 

Periodiká 13 312 16 863 

Spolu 124 744 120 496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyvatelia, návštevníci 

 
 2009 2010 

Počet obyvateľov mesta 23 326 23 531 

Počet návštevníkov kniţnice 

/vrátane podujatí/ 

56 443 53 650 

 

 

 

    2.3 Špeciálne kniţnično-informačné sluţby 
 

     Zo špeciálnych kniţnično-informačných sluţieb kniţnica poskytovala svojim 

pouţívateľom  tieto sluţby: kopírovacie sluţby, internetové sluţby, vyuţívanie textového a 

tabuľkového editora, laminovanie, hrebeňová väzba dokumentov, skenovanie, tlačenie 

elektronických dokumentov z internetu, CD, USB kľúčov.  V našej kniţnici je tieţ 

moţnosť bezdrôtového WiFi pripojenia na internet. 

Okrem výpoţičnej činnosti pracovníci sluţieb zabezpečovali aj ďalšie kniţnično-

informačné sluţby. Veľkú pozornosť venovali aj individuálnej práci s pouţívateľom a 

uspokojovaniu ich čitateľských potrieb a poţiadaviek. Pouţívateľom bolo poskytnutých   

3 856 bibliografických a faktografických informácií /z toho 1 212 poskytol úsek 

regionalistiky a  2 644 faktografických informácií poskytli zamestnanci útvaru sluţieb/ 

a 1 790 špeciálnych kniţnično-informačných sluţieb.   

Sluţby  verejných internetových staníc vyuţívalo  458 pouţívateľov. Registrovaní čitatelia 

mohli aj v uplynulom roku vyuţívať prístup na internet 1 hodinu denne zdarma.  
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Počet návštevníkov internetu v priebehu roka bol 8 930. 

Webová stránka kniţnice v roku 2009 zaznamenala 48 329 návštev. Obsah stránky bol 

priebeţne aktualizovaný. Prostredníctvom on-line katalógu  pouţívatelia vyuţívali 

rezervácie dokumentov. 

 

 

Špeciálne kniţnično-informačné sluţby 
 

 2009 2010 

Pouţívatelia verejných internetových staníc 564 458 

Počet návštevníkov internetu 8 327 8 930 

Počet bibliografických a faktografických 

informácií 

2 952 3 856 

Počet ostatných kniţnično-inform. sluţieb  2 499 1 790 

Počet návštev webovej stránky 56 361 48 329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.4  Medzikniţničná výpoţičná sluţba /MVS/ 

 
     Literatúru, ktorú kniţnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala svojim 

pouţívateľom prostredníctvom medzikniţničnej výpoţičnej sluţby /ďalej len MVS/. Túto 

sluţbu vyuţilo   202 pouţívateľov a bolo zaslaných 399 ţiadaniek. Išlo najmä o literatúru 

z oblasti pedagogiky, ekonomiky, psychológie, sociológie, medicíny, dopravy... Na 

zabezpečenie MVS a xerokópií článkov kniţnica vyuţívala najmä on-line ţiadanky MVS 

jednotlivých kniţníc. Na poţiadanie z  iných kniţníc bolo z nášho  fondu kladne 

vybavených 18 ţiadaniek. 
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3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
 
     Kniţnica pripravila a zrealizovala 183 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 6 102 

návštevníkov. Z celkového počtu bolo 40 podujatí typu informačnej výchovy  

     Niektoré z aktivít kniţnice boli prezentované v regionálnej tlači a v regionálnej 

televízií. Všetky aktivity kniţnice sú prístupné na internetovej stránke kniţnice 

www.kniznicatv.sk.  
     Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré zorganizovala a uskutočnila 

kniţnica boli  zamerané na získavanie pozitívneho vzťahu k čítaniu a vytváraniu návyku 

mladých pouţívateľov na pravidelné návštevy kniţnice ako zdroja poznania a všestranných 

informácií. Boli určené pre všetky vekové kategórie so zameraním na aktivity podporujúce 

slovenskú literatúru a kultúru a podujatia, ktoré vyplývali z celospoločenských 

a čitateľských poţiadaviek. 

V snahe spestriť a obohatiť vyučovací proces a tým vplývať na vzťah detí a mládeţe ku 

kultúrnym a etickým hodnotám, pripravovala kniţnica podujatia v úzkom prepojení 

s výchovno-vzdelávacím programom škôl - Strategický bod 2 špecifický cieľ 3  - 

skvalitniť spoluprácu škôl (na úrovni tried) so zariadeniami kultúrnych aktérov ako 

aj jednotlivcami – aktívnymi tvoriacimi umelcami 

     Pre ţiakov základných škôl  a študentov stredných škôl kniţnica uskutočnila 40 

exkurzií a informačnej výchovy. V priestoroch kniţnično-informačných sluţieb bolo 

inštalovaných spolu 16 výstaviek k rôznym jubileám spisovateľov, aktuálnym 

spoločenským témam, ako súčasť besied so spisovateľmi i k ďalším vzdelávacím 

podujatiam. 

     Kniţnica venovala pozornosť i práci s postihnutými občanmi, spolupracovala so 

špeciálnymi základnými školami v meste, pre ktoré boli zorganizované rôzne výchovné 

podujatia a informačné výchovy. 

Z foriem vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí boli pripravované pre deti 

školského i predškolského veku najmä tvorivé dielne, záţitkové čítania, pre staršie deti 

zase besedy so spisovateľmi, besedy o knihách mimočítankového čítania, kvízy, súťaţe, 

rozprávkové dopoludnia, informačné výchovy, putovné výstavy, prednášky, zápisy 

prvákov a iné.   

     Naďalej sa rozvíjala aj činnosť a aktivity v rámci Literárno-umeleckého klubu a bol 

vydaný v poradí uţ 5 zborník prác členov literárneho klubu  s názvom „Ráno za oknami“. 

     Pokračovali sme v realizácií úspešných bezplatných vzdelávacích podujatí 

a počítačových kurzov hlavne pre seniorov, nezamestnaných, sociálne a zdravotne 

znevýhodnených občanov a ďalšiu verejnosť.  

Zorganizovali sme niekoľko besied s regionálnymi autormi, aj inými súčasnými autormi 

a ilustrátormi. 

Strategický bod 6 – rozvinúť cestovný ruch orientovaný na oblasť kultúry a kvalitu 

sprievodných sluţieb cestovného ruchu v oblasti kultúry  so zameraním na 11. Ročník 

Týţdňa slovenských kniţníc v našej kniţnici. 

     Veľmi úspešný bol aj 11 ročník Týţdňa slovenských kniţníc, ako aj tradičné podujatie 

Noc s Andersenom. V júli a auguste sme organizovali zaujímavé prázdninové aktivity pre 

všetky prázdninujúce deti a tieţ týţdňový letný čitateľský tábor „Knihovníček“. Pavlovi 

Dobšinskému, jeho tvorbe a rozprávkam, boli venované besedy o knihách, hlasné čítania 

pre deti  a to zvlášť počas Týţdňa slovenských rozprávok - počas celého týţdňa sme 

deťom materských škôl a ţiakom 1. stupňa základných škôl v meste čítali slovenské 

ľudové rozprávky. Pre túto kategóriu pouţívateľov kaţdoročne organizujeme najväčšie 

mnoţstvo podujatí, ktoré sú zdokumentované v prílohe tohto Rozboru činnosti 

Veľmi dobrý ohlas u návštevníkov mali besedy s detskými  spisovateľkami Martou 

http://www.kniznicatv.sk/
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Hlušíkovou,  či najmladšou 12-ročnou spisovateľkou Stelou Brix.  Pre stredoškolskú 

mládeţ a širokú verejnosť bolo zaujímavé autorské čítanie v podaní Pavla „Hirax“ 

Baričáka a mladej poetky Ľubice Mesárošovej, ale aj beseda s českým spisovateľom 

Jaroslavom Rudišom, či slovenskou publicistkou, bývalou redaktorkou Evou Siegelovou, 

českými spisovateľkami Ivou Pekárkovou  či Terezou Boučkovou.  Zaujímavá bola aj 

beseda s americkou podnikateľkou Kamilou Kay Strelka Kankovou, ale tieţ s Jozefom 

Banášom. Na prezentácií / krste, nového zborníka členov nášho Literárno-umeleckého 

klubu sa zúčastnil zase básnik Radovan Brenkus. V rámci cyklu Autori a autority sa 

verejnosti predstavili naši regionálni autori Ľudovít Visokay, Marek Oslovič, Viliam 

Biro a tento cyklus má svoje pokračovanie aj v budúcom roku. V netradičnom prostredí 

letnej terasy hotela Zemplín prebiehala Noc literatúry, kde sa čítala slovenská, česká 

a francúzska literatúra v podaní hercov trebišovského divadla „G“. Veľmi časté 

v uplynulom roku boli aj stretnutia klubov dôchodcov u nás v kniţnici pri rôznych 

príleţitostiach.  

Vrcholným podujatím roku 2010 bola oslava 50. výročia vzniku Okresnej kniţnice 

v Trebišove, ktorej súčasťou bola aj prezentácia dvoch kníh regionálneho autora Pavla 

Ruţana. Obidve knihy vydala Zemplínska kniţnica a sú významné svojou jedinečnosťou.    

Prvá nesie názov „Vývoj   škôl  v regióne juţného  Zemplína a priekopníci slovenskej 

školy   v  rokoch   1918-1937“ a obsahuje   107 dobových podobizní  týchto priekopníkov. 

Druhá kniha je   najrozsiahlejšie  doteraz vydané  dielo  v  regióne  juţného  Zemplína, 

vyše   400  stranová publikácia „Biografický  a   náučný  slovník juţného  Zemplína.“ 

V  tomto  diele  sú sprehľadnené osobnosti a mladé talenty   od  najstarších čias  po 

súčasnosť  s  2300  heslami. 

 

 

 

III.  REGIONÁLNA  ČINNOSŤ 

 

1. Bibliografická, dokumentačná a informačná  činnosť 
 

1.1 Fond regionálnej literatúry  

 

Je vyuţívaný pri poskytovaní informácií regionálneho charakteru a prezenčnému štúdiu 

pouţívateľov. Bol priebeţne dopĺňaný a archivuje všetky typy regionalík, tlačenej 

produkcie (knihy, periodiká, drobné tlače), vrátane seminárnych a diplomových prác 

s regionálnou tematikou v papierovej i digitalizovanej podobe a  sken kópie článkov 

s regionálnou tematikou  aj na CD nosičoch. 

Výstriţkový album je budovaný v digitalizovanej forme, spôsobom skenovania 

plnotextových článkov s regionálnou tematikou z papierovej podoby dochádzajúcich 

periodík, s následným triedením (titul, chronológia) a ukladaním na CD nosiče.  

 

 

1.2  Kniţnično-informačný systém 

 
Naďalej prebiehalo spracovávanie regionálnej databázy, ktorá obsahuje   4 348  

automatizovane spracovaných záznamov. Bibliografické záznamy boli spracovávané podľa 

aktuálnej verzie Metodiky popisu článkov vo formáte MARC21, s interpretáciou pravidiel 

AACR2 a vkladané do systému VIRTUA. Za rok 2010 pribudlo do databázy 438 nových 
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záznamov.  Pramene spracovania tvorili všetky dochádzajúce tituly periodík z hľadiska 

článkov regionálneho  charakteru. 

 

 

1.3  Elektronické informačné sluţby  

 
     Pri spracúvaní rešerší a vyhľadávaní bibliografických a faktografických informácií bola 

vyuţívaná databáza VIRTUA, webový portál kis3g.sk, fond regionálnej literatúry, 

výstriţkové albumy, fond Zemplínskej kniţnice a webové dokumenty z internetu. 

Informácie boli poskytované a rešerše spracovávané na poţiadanie čitateľov, pouţívateľov 

a pracovníkov kniţnice.  

Rešeršné sluţby, poskytovanie informácií okrem osobného odberu boli zasielané aj 

elektronickou poštou.  

Na celkový počet 66 rešerší, bolo poskytnutých 3 856 bibliografických 

a faktografických informácií /z toho 1 212 poskytol úsek regionalistiky a  2 644 

faktografických informácií poskytli zamestnanci útvaru sluţieb/. 

  

Témy rešerší/počet záznamov: 

Alkoholizmus – jeho príčiny, následky a liečba – 15 záznamov 

Obchodné meno – história, úloha v  podnikaní, zánik obchodného mena – 21 záznamov 

Rola rodiča v dnešnej spoločnosti -  22 záznamov 

E-learning dištančné vzdelávanie – 20 záznamov 

Odmeňovanie zamestnancov v podniku – 7 záznamov 

J.A.Komenský – prínos k rozvoju teórie, výchovy a vzdelávania – 16 záznamov 

Moţnosti rozvíjania tvorivosti ţiakov – 22 záznamov 

BOZP – 9 záznamov 

Integračné zoskupenie v Afrike – 45 záznamov 

Stres a dieťa v neúplnej rodine – 55 záznamov 

Tenis – pravidlá– 60 záznamov 

Edukácia pacientov na zubnej ambulancii v rámci prevencie - 72 záznamov 

Moţnosti výchovy mimo vyučovania a prevencii sociálno-patologických... – 12 záznamov 

Hodnoty v ţivote – 17 záznamov 

Stroje a zariadenia – 50 záznamov 

Typológia osobnosti – 29 záznamov 

Sociálny pracovník – 20 záznamov 

Alkoholizmus, alkohol a deti – patologické javy u detí – 20 záznamov 

Drogy a deti – poruchové správanie – 2 záznamy 

Poruchy správania u detí – 16 záznamov 

Partnerské vzťahy – pestúnska starostlivosť – 82 záznamov 

Štrukturálne fondy a ich dopad na ekonomiku SR - 107 záznamov 

Regionálny rozvoj – 53 záznamov 

Aktivizačné metódy vo vyučovaní – 46 záznamov 

Vrodené vývinové chyby – 99 záznamov 

Vyuţitie IKT v MaSP – 37 záznamov 

Detské domovy – hry – 8 záznamov 

Andragogika – 10 záznamov 

Krajské úrady a ich kompetencie – 67 záznamov 

Týranie detí – 73 záznamov 

Vyţivovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom – 28 záznamov 

Postavenie ţien v krajských samosprávach – 9 záznamov 
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Náhradná rodinná starostlivosť – 39 záznamov 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť – záznamov 

Vplyv pohlavných chorôb na sexuálny ţivot – 95 záznamov 

Problematika zdravej výţivy u deti predškolského veku – 8 záznamov 

Rómovia a sociálna práca – 99 záznamov 

Štruktúra a dynamika ekonomického rastu v podmienkach SR – 46 záznamov 

Kriminalita mládeţe – 86 záznam 

Syndróm ADHD – 8 záznamov 

Voľný čas a aktivity ţiakov – 110 záznamov 

Bezpečnosť pri práci a riziko – 26 záznamov 

Ochrana objektu ţelezničnej prepravy – 58 záznamov 

Konkurzná podstata – 7 záznamov 

Rodina ako determinant psychického zdravia – 45 záznamov 

Manipulačné stroje a zariadenia – 75 záznamov 

Kniţnično-informačné sluţby – 45 záznamov 

Deti a morálka – 22 záznamov 

Bezpečnostné zloţky SR – 18 záznamov 

Geografické pomery regiónu Trebišov – 12 záznamov 

Tokajské vínna cesta – 26 záznamov 

Umelecká tvorba v podaní Jozefa Eperješiho – 8 záznamov 

Šikanovanie detí – 22 záznamov 

Mobing na pracovisku – 16 záznamov 

Osvetové zariadenia na Slovensku – 48 záznamov 

Vinohradníctvo a vinárstvo tokajskej oblasti – 56 záznamov 

Andrássyovské sídla na Slovensku – 43 záznamov 

Hrady, zámky a kaštiele na Zemplíne – 66 záznamov 

Sakrálne pamiatky východného Slovenska – 52 záznamov 

Drevené kostolíky – 33 záznamov 

Mariánske súsošie v Trebišove – 14 záznamov 

Tajba – 15 záznamov 

Chránené územia okresu Trebišov – 34 záznamov 

Ţidovské synagógy v regióne Trebišova – 8 záznamov 

Archeologické pamiatky regiónu – 12 zázanmov 

Kresťanská kultúra v meste  TV – 13 záznamov 

 

 

1.4  Konzultačné a referenčné sluţby 
  

boli poskytované čitateľom a pouţívateľom osobne, telefonicky aj elektronicky pri : 

-    orientácii v kniţnično-informačných zdrojoch, 

 vyhľadávaní dokumentov, kníh a článkov, 

 citáciách a súpisoch literatúry seminárnych a diplomových prác  

 pri zostavovaní rešerší  
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2. Metodická činnosť 

 
V mesiaci január a február metodické oddelenie  kompletizovalo a spracovávalo ročné 

výkazy o činnosti kniţníc za obecné a mestské kniţnice v okrese. Skompletizované výkazy 

sa postupne nanášali do elektronickej podoby pre potreby MK SR. 

Následne bol vypracovaný aj Rozbor činnosti mestských a obecných knižníc okresu 

Trebišov za rok 2009. 

     V roku 2010 sa naďalej pokračovalo v budovaní dokumentácie týkajúcej sa stavu 

a činnosti jednotlivých obecných a mestských kniţníc regiónu. Poskytovali sa metodické 

informácie  mestským kniţniciam, profesionálnym a neprofesionálnym obecným 

kniţniciam, ako aj  inštruktáţe k základným knihovníckym úkonom začínajúcim 

knihovníkom v trebišovskom regióne, dohliadalo sa na dodrţiavanie zákona o kniţniciach 

a na plnenie kniţničných noriem a štandardov. Poskytovala sa metodická pomoc pri 

aktualizácií, vyraďovaní,  pri prepracovávaní kniţničného fondu, v tých kniţniciach, kde 

sú nezrovnalosti v evidencii. Účelová metodická pomoc sa poskytla pri mimoriadnej 

revízií kniţničného fondu v Obecnej kniţnici Zemplínske Hradište z dôvodu odovzdávania 

kniţnice novej knihovníčke, ako aj metodická inštruktáţ k základným knihovníckym 

úkonom.  Ďalej sa poskytla metodická pomoc pri aktualizácií kniţničného fondu, pri  jeho 

roztriedení podľa jednotlivých tematických skupín, pri kompletnom prepracovávaní celého 

kniţničného fondu, ako aj pri samotnom uloţení kníh do nových priestorov v Obecnej 

kniţnici Dargov. V Obecnej kniţnici Veľký Ruskov bola poskytnutá inštruktáţ 

k základným knihovníckym úkonom, nakoľko došlo k zmene knihovníčky. V Obecnej 

kniţnici Novosad bola poskytnutá metodická inštruktáţ k integrácií obecnej a školskej 

kniţnice. Kniţničný fond oboch kniţníc sa zlúčil. Kniţnica je umiestnená v priestoroch 

školy a bude poskytovať sluţby všetkým občanom obce.  

     V roku 2010 zo strany metodického oddelenia bolo uskutočnených 39 metodických 

návštev a  146 metodicko-poradenských a konzultačných sluţieb. Obecným   

knihovníkom    a    obecným    úradom    bolo    zaslaných 343 e-mailov, na základe 

ktorých boli obecné kniţnice informované o celoslovenskej kampani na podporu čítania 

a zviditeľnenia kniţníc Do kniţnice, tieţ o moţnosti vyuţitia vzoru tlačív potrebných pre 

knihovnícku činnosť, ktoré ponúka  Internetové metodické centrum pre obecné 

kniţnice.. 

     V elektronickej podobe im boli zaslané aj niektoré metodické materiály, ktoré 

metodické oddelenie v roku 2010 vydalo,  taktieţ aj Knihovnícky poradca (Metodicko-

inštruktáţny časopis pre knihovníkov okresu) č.1, a č.2.  

     Školským kniţniciam bola zaslaná informácia o Súťaţi o najzaujímavejšie podujatie 

školskej kniţnice k Medzinárodnému dňu školských kniţníc (uţ 6. ročník). Školské 

kniţnice boli ďalej informované o 2. ročníku česko-slovenského projektu Záloţka do 

knihy spojuje školy určený pre základné a stredné školy, ktorý bol realizovaný pri 

príleţitosti Medzinárodného mesiaca školských kniţníc. 

Vychádzajúc zo Strategického bodu 4 – vytvoriť systém podpory kultúrnych aktérov 

na miestnej a  regionálnej úrovni. 

     Finančné prostriedky na nákup kníh cez Grant MK SR v roku 2010 poţiadali tieto 

obecné kniţnice: Obecná kniţnica Zemplínske Hradište, Obecná kniţnica Zemplínska 

Teplica a Obecná kniţnica Zatín, ktorej projekt bol úspešný a kniţnica získala financie na 

nákup kniţného fondu. 

 

Prieskum činnosti bol uskutočnený v týchto obecných kniţniciach: 

Bieľ, Brehov, Čerhov, Čierna,  Dvorianky, Hriadky, Koţuchov, Ladmovce, Parchovany, 

Sirník, Somotor, Svätá Mária, Dargov, Veľký Ruskov, Višňov, Zemplín, Malá Bara, Veľká 
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Bara, Borša, Cejkov, Černochov, Dobrá, Hraň, Kašov, Kravany, Novosad, Sečovce, 

Slovenské Nové Mesto, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Veľaty, Viničky , Vojčice, Dargov 

a Zemplínske Hradište.  

Osobne Zemplínsku kniţnicu v Trebišove navštívil: 

    - starosta obce Lastovce z dôvodu elektronického vyplnenia štatistického výkazu  

      o činnosti kniţnice a pohľadom nákupu nových kníh  

    - starosta obce Zemplínske Hradište ohľadom mimoriadnej revízie kniţničného fondu 

      z dôvodu zmeny knihovníčky 

    - starostka obce Dargov z dôvodu sťahovania kniţnice do nových priestorov a z dôvodu 

      prepracovania celého kniţničného fondu 

    - knihovníčka Obecnej kniţnice Hraň ohľadom nákupu nových kníh 
 

     Centrálne a koordinované doplňovanie kniţničného fondu  s dôrazom na kvalitnú 

literatúru sa zabezpečovalo pre obecné kniţnice na základe zmlúv medzi Zemplínskou 

kniţnicou v Trebišove a jednotlivými obecnými úradmi nášho regiónu. Niektoré obecné 

a mestské kniţnice si nákup realizovali aj individuálne.  

Zmluvy o nákupe kniţničného fondu podpísali tieto obecné úrady: 

Zemplínska Teplica, Lastovce, Kazimír, Hrčeľ, Brezina, Brehov, Veľké Ozorovce, 

Somotor, Sirník, Hraň, Malý Ruskov, Veľký Ruskov. 

Nákup kníh pre obecné kniţnice z preddavku obecných úradov  bol zrealizovaný 

v celkovej hodnote  2226,85 € v kníhkupectve Marsab  v Trebišove. Je to náš dlhodobý 

predajca, ktorý nám poskytuje pri nákupe kníh 30 % zľavu. Táto zľava je poskytnutá aj 

obecným kniţniciam, pre ktoré sa priebeţne počas roka centrálny nákup uskutočňuje. Bolo 

uskutočnených 31 výberov nových kníh pre obecne kniţnice.  

    Niektoré obecné a hlavne mestské kniţnice si nákup realizovali individuálne, čo bude aj 

následne a  podrobnejšie rozpracované v Rozbore činnosti za mestské a obecné kniţnice 

v regióne Trebišov za rok 2010. V tomto rozbore bude aj ďalší prehľad o stave obecných 

kniţníc v okrese. 

       

  

     4. Edičná činnosť 
 
1.    Rozbor činnosti mestských a obecných kniţníc okresu Trebišov za rok 2009 

2.    Ľudovít Štúr. Slovo zachytí, skutok utvrdí človeka (metodický materiál o ţivote 

       a tvorbe) 

3.    Pavol Ruţan pedagóg, kronikár, publicista, regionálny historik (biografia 

       a personálna bibliografia), aj prezentácia v PowerPointe 

4.    Kalendárium slovenských spisovateľov v roku 2010    1. a 2. časť 

5.    Jozef Cíger Hronský slovenský spisovateľ, učiteľ, maliar, redaktor... (metodický 

       materiál o ţivote a tvorbe), aj  prezentácia v PowerPointe 

6.    Mikuláš Kasarda. Zemplínsky poet srdcom a dušou. Významné ţivotné 

       jubileum, 85 rokov (metodický materiál o ţivote a diele) 

7.    Martin Kukučín vlastným menom Matej Bencúr – Osobnosť Unesco 2010 

       (prezentácia v PowerPointe) 

8.    Knihovnícky poradca (metodicko-inštruktáţny časopis pre knihovníkov okresu  

       Trebišov) č. 1 a č. 2 

9.    Rieky, toky a potoky v okrese Trebišov, ich význam v minulosti a súčasnosti  -  

        metodický materiál 

10.   Pavol Ruţan – bibliografický leták 

11.   ... výročie zaloţenia kniţnice v Trebišove ...  ( 50 / 100 rokov s knihou ) – história  
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 PowerPoint prezentácie: 
1. Róbert Demko, kňaz a ikonopisec 

2. Pavol Ruţan pedagóg, kronikár, publicista, regionálny historik 
3. Jozef Cíger Hronský slovenský spisovateľ, učiteľ, maliar, redaktor... 

4. Martin Kukučín vlastným menom Matej Bencúr – Osobnosť Unesco 2010 

 

Ostatná koncepčná činnosť 
-     Rozbor činnosti kniţnice za rok 2009 

 Plán činnosti kniţnice na rok 2010 

 Rozbor činnosti mestských a obecných kniţníc okresu Trebišov za rok 2009 

 

 

  IV.  PROGRAMY  A PROJEKTY 

 

     1. Informatizácia knižnice 
 

     Zemplínska kniţnica vlastní z výpočtovej techniky  1 PC-server a 34 PC staníc. Z toho 

je 19 PC prístupných pre verejnosť /13 PC získaných z projektu Verejné prístupové body 

k internetu/. Všetky PC sú pripojené na internet. Kniţnica umoţňuje svojim pouţívateľom 

aj bezdrôtové /WiFi/ pripojenie na internet. 

Ďalej kniţnica vlastní 10 tlačiarní, 3 kopírovacie stroje a  3 skeneri, 2 dataprojektori.  Od 

roku 2006 kniţnica vlastní elektromagnetický bezpečnostný systém na ochranu 

kniţničného fondu. 

 

          Z grantu MK SR kniţnica získala v roku 2010   3 000 €, z ktorých zakúpila  3 nové 

PC stanice,  čím sa ešte viac  skvalitnil celkový stav technického vybavenia kniţnice. Pre 

poskytovanie špeciálnych kniţnično-informačných sluţieb kniţnica ďalej vlastní 

laminovací stroj, stroj na hrebeňovú väzbu, skartovací stroj.  

     

 

    2. Projektová činnosť 
 

 

    V roku 2010 boli vypracované 2 projekty do Grantového systému MK SR na nákup 

literatúry v podprograme 2.5 s názvom Rozšírenie kniţničného fondu o novú literatúru 

a na nákup výpočtovej techniky v podprograme 2.1 s názvom Obnova, dovybavenie 

a modernizácia technického vybavenia kniţnice.  Obidva projekty boli podporené, knihy 

sumou 4 000 € a výpočtová technika sumou 3 000 €. Prostredníctvom grantu MK SR sme 

získali aj finančné prostriedky za kultúrne poukazy v hodnote 1 312 €. 
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     V.  SPOLUPRÁCA 
 

 

    1. Na území mesta 
 

     Kniţnica spolupracuje: 

 s Regionálnym osvetovým strediskom Trebišov,  

 Vlastivedným múzeom Trebišov 

 Mestským kultúrnym strediskom Trebišov,  

 Centrom voľného času Trebišov,   

 s klubami dôchodcov v meste,  

 so Špeciálnou základnou školou internátnou v TV, 

 so všetkými materskými školami v meste, 

 so všetkými základnými školami  v meste, 

 so všetkými strednými školami a učilišťom v meste 

 

 

   2. Celoslovenská spolupráca 
 

 spolupráca kniţníc v rámci MVS 

 spolupráca s Českým centrom v Košiciach 

 
 

Kniţnica je členom: 

 Slovenskej asociácie kniţníc,  

 Spolku slovenských knihovníkov,  

 partnerskou kniţnicou Národnej rady SR 

 

 

 

 

VI. HOSPODÁRENIE  KNIŢNICE 

 
 

1/ ROZPOČET ORGANIZÁCIE A JEHO ÚPRAVY V PRIEBEHU 

SLEDOVANÉHO OBDOBIA 

 

 

Zemplínska kniţnica v Trebišove mala na rok 2010 pôvodne schválený rozpočet príjmov 

a výdavkov vo výške 148 479,- €, z toho transfery Košického samosprávneho kraja /ďalej 

len KSK/ vo výške 141 479,- €, vlastné príjmy 7 000,- €. 

Kapitálový transfer na rok 2010 nám nebol pridelený. 
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UKAZOVATEĽ Schválený 

rozpočet r. 

2010 

Úprava 

rozpočtu 

+zvýšenie 

-zníţenie 

Skutočný 

rozpočet  

r.2010 

 

Skutočnosť 

31.12. 2010 

a/Beţné transfery 

    na činnosť 

    /prevádzková          

      dotácia KSK/ 

 

141 479,-  € 

 

+ 667,- €    

+ 350,- € 

+ 500,- € 

+1 149,- € 

 

144 145,- € 

 

144 058,74 

b/ beţné transfery 

   /dary a granty/ 

  -dotácia MK SR 

  -kultur.poukazy 

  - dary 

 

 

0 

0 

0 

 

 

7 000,- € 

1 312,- € 

3 705,- € 

  

 

7 000,- € 

1 312,- € 

3 705,- € 

c/ beţné transfery 

    vlastné príjmy 

 

7 000,- € 

 

 

  

9 959,98 € 

c/ kapitálové    

transfery – KSK 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

2.  ÚPRAVY VÝŠKY ROZPOČTU 

 

Na základe rozpočtových opatrení v našej kniţnici boli vykonané tieto úpravy rozpočtu : 

- rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 4. 2010 – navýšenie rozpočtu o 667,- € - 

výdavky súvisiace s nákupom kniţného fondu - spolufinancovanie 

- na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva kultúry – projekt na nákup 

kniţničného fondu + obnova a modernizácia technického vybavenia kniţnice – 

zvýšenie rozpočtu 7 000,- € 

- rozpočtovým opatrením  zo dňa 24. 06. 2010 – zníţenie rozpočtu o 350,- € 

spolufinancovanie projektu z MK SR /5 %/ 

- navýšenie rozpočtu zo dňa 26. 7. 2007 – zmluva s MK SR poskytnutie dotácie 

prostredníctvom kultúrnych poukazov v sume 246,- € 

- úprava rozpočtu beţných výdavkov o poskytnutý účelový dar  zo dňa 22. 7. 2010 

v sume 200,- € 

- ďalšia úprava rozpočtu z dôvodu poskytnutia účelového daru zo dňa 23. 9. 2010 

v sume 1 945,- € 

- úprava zo dňa 27. 10. 2010 sa taktieţ týka poskytnutého účelového daru zo dňa 27. 

10. 2010 v celkovej sume 1 560,- € 

- úprava zo dňa 20. 12. 2010 sa týka poskytnutej dotácie s MK SR prostredníctvom 

kultúrnych poukazov v sume 1 066,- €.   
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3. PLNENIE PRÍJMOV 

 

 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet r. 2010 

Úprava  

rozpočtu r. 

2010 

Skutočnosť 

k 31. 12.2010 

Čerpanie 

 

Príjmy 

z prostriedkov VUC 

/zdroj 41-001/ 

 

141 479,-  

 

144 145,-  

 

144 058,74 

 

144 058,74 

 

Vlastné príjmy 

/zdroj 46/ 

 

7 000,- 

 

 

 

9 959,98 

 

7 000,- 

Príjmy zo ŠR 

/zdroj 111-05/ 

 

0 

 

8 312,- 

 

8 312,- 

 

8 312,- 

Príjmy od iných  

Subjektov /zdroj 71/ 

 

0 

 

3 705,- 

 

3 705,- 

 

3 705,- 

Spolu 148 479,-  156 162,-  166 035,72 163 075,74 

 

 

  

Vlastné príjmy – zdroj 46 

 

 

 

Položka VP Skutočnosť 
k 31.12. 2010 v € 

Zápisné+knihy pre zamest. 5 656,69 

Prepozičné výpožičky 1 343,76 

Upomienky 1 704,28 

MVS 303,45 

Kopírovanie+tlač 95,15 

Internet 407,92 

Rešerš+sken. 51,- 

Letný prímest. tábor 375,- 

úroky 3,68 

preplatok-energie 19,05 

  

S P O L U : 9 959,98 
 

 

 

Zemplínskej kniţnici v roku 2010 bol daný rozpočet vlastných príjmov 7 000,- €, ktorý 

sme prekročili o 2 959,98 €, z toho preplatok energie r. 2009 činil 19,05 a úroky 3,68 €.  

Naši čitatelia mali moţnosť úhrady zápisného na rok formou kultúrnych poukazov, ktoré  

boli preplácané prostredníctvom zriaďovateľa MK SR /zdroj 111-05/ v celkovej sume 

1 312,- €. 
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4. ČERPANIE VÝDAVKOV 

 

Číslo Poloţka Schválený 

rozpočet 

 1.1. 2010 

Úprava 

rozpočtu 

r. 2010  

Skutočnosť 

31.12.2010 

Vlastné + 

iné  

Zdroje 

 Počet pracovníkov  

15 

 

14 

 

14 

 

- 

610 Výdavky na mzdy 93 672,- 83 072,- 83 066,11 - 

620 Poistné a príspevok 

zamestnávateľa 

 

23 350,- 

 

28 752,67 

 

28 752,67 

 

- 

621-623 

625 

Poistné ZP 

Poistné SP 

6 450,- 

16 900,- 

7 816,37 

20 936,30 

7 816,37 

20 936,30 

- 

630-640 Výdavky na tovary 

a sluţby 

 

24 457,- 

 

32 320,33 

 

32 239,26 

 

19 017,- 

631 Cestovné tuzemské 450,- 260,57 260,57 - 

632 Energie 5 700,- 4 965,49 4 965,49  

633 Materiál 3 950,- 7 607,28 7 526,21 11 387,- 

634 Dopravné 917,- 995,13 995,13  

635 Údrţba techniky, 

budov.. 

2 850,- 2 949,29 2 949,29  

636 Nájom budov, 

objektov.. 

6 700,- 7 382,01 7 382,01  

637 Sluţby.. 3 590,- 3 579,16 3 579,16 7 000,- 

642 Nemocenské dávky, iné 300,- 4 581,40 4 581,40 630,- 

      

600 Výdavky spolu 141 479,- 144 145,- 144 058,74 19 017,- 

 

V poloţke 610 – výdavky na mzdy je celkové čerpanie 83 066,11 € v tom sú započítané 

tarifné platy 76 670,70 €, osobné príplatky 2 256,- €, ostatné príplatky – príplatky za 

odpracovanú sobotu + riadiace príplatky v celkovej sume 2 790,11 € a odmeny 1 350,- €. 

 

V poloţke 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa je celkové čerpanie 28 752,67,- €. 

Sú to odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 

 

V poloţke 630 – výdavky na tovary a sluţby je celkové čerpanie 51 256,26 € z toho 

vlastné zdroje v sume 19 017,- €. Sú v tom zahrnuté podpoloţky – cestovné pre vlastných 

zamestnancov na semináre, školenia a metodická pomoc obciam v celkovej sume 260,57 €. 

V podpoloţke 632 – Energie a komunikačné poplatky sú zahrnuté poplatky za telefóny, 

poštovné a internet. /bliţšia analytika – tabuľka nákladov/ 

Podpoloţka 633 – Materiál je čerpanie 18 913,21 € z toho 11 387,- € je čerpanie 

z vlastných príjmov – z toho nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov  10 742,55 

€ + 2 287,80 tlač a vydanie kníh k 50. výročiu kniţnice „Biografický a náučný slovník 

juţného Zemplína“ v počte 90 ks  a „Vývoj škôl v regióne juţného Zemplína“ v počte 40 

ks. 

Interiérové vybavenie v celkovej sume 717,59 €. Významnú podpoloţku tvorí nákup 

výpočtovej techniky v celkovej sume 4 790,25 €, ktorá bola podporená  projektom  MK SR 

v celkovej hodnote 3 000,- €.  

Ostatné podpoloţky tvorí nákup kancelárskych a hygienických potrieb a ostatný všeobecný 

materiál /bliţšia analytika – tabuľka nákladov/ 

V podpoloţke 634 – dopravné je zahrnutý nákup PHM – 356,22 € a taktieţ údrţba 
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sluţobného auta 356,22 € + nákup olejov, kvapalín a náhradných dielov. 

V podpoloţke 635 – údrţba výpočtovej techniky je čerpanie 966,50. 

V roku 2010  sme mali dlhodobo práceneschopné 2 naše zamestnankyne čo prinieslo 

úsporu finančných prostriedkov v mzdových nákladoch. Tieto prostriedky sme pouţili na 

opravu elektrických rozvodov, oprava bezpečnostnej brány /ochrana kníh/, oprava a nová 

väzba kníh a regionálnych denníkov.  Zemplínska kniţnica Trebišov je v prenájme 

Mestského kultúrneho strediska Trebišov a tak v podpoloţke 636 eviduje 7 342,07 € na 

tieto účely. 

Podpoloţka 637 zahŕňa sluţby za stravovanie, ktorú si kniţnica hradí z vlastných príjmov 

v celkovej sume 7 000,- €, propagáciu kniţnice /spravovanie web stránky/, prídel do SF, 

odmeny pracovníkov na dohodu o vykonaní práce, cestovné náhrady.  

V podpoloţke 642 je zahrnuté dvojmesačné odchodné pracovníčky, ktorá odišla do 

starobného dôchodku + trojmesačné odstupné pracovníčky s ktorou kniţnica rozviazala 

pracovný pomer + nemocenské dávky /prvých 10 dní/. 

 

 

500 – SPOTREBOVANÉ  NÁKUPY -  v členení poloţiek 

 

U k a z o v a t e ľ 

 

Skutočnosť k 31.12. 2010 

v € 

501.1001 Spotreba – inter. vybavenie         717,59 

501.1002 Spotreba – výpoč. technika   

501.1002 Spotreba - tonery            

2 735,94 

1 337,77 

501.1004 Spotreba – prevádz.stroje,....       797,48 

501.1007 Spotreba – špeciál.materiál ..      74,19 

501.1009 Spotreba – knihy, učebnice   

501.1009 Spotreba – tlač a väzba kníh        

8 918,58 

2 850,96 

501.1009 Spotreba – časopisy                     1 823,97 

501.1102 Spotreba – PHM                           584,16 

501.1601 Spotreba – kancelár.papier          439,27 

501.1602 Spotreba – kancel. potreby           700,82 

501.1603 Spotreba – hygien. a čistiace        121,72 

501.1604 Spotreba – autodiely                     99,27 

501.1607 Spotreba – propagačný mater.     110,87 

501.1690 Spotreba – ostatný všeob.mat.     77,95 

502.1801 Spotreba – elektrická energia       2 376,77 

S P O L U : 23 767,31 

 

 

511 -518 SLUŢBY – v členení poloţiek 

 

U k a z o v a t e ľ 

 

Skutočnosť k 31.12. 2009 

v € 

511.1001 Oprava interiéru 17,- 

511.1002 Oprava a údrţba výpoč.techniky 966,50 

511.1004 Oprava a údrţba prevádz. stroj. 370,69 

511.1006 Oprava a údrţba budovy, ... 4,54 

511.1008 Oprava a údrţba kníh 208,25 

511.1021 Oprava a údrţba dopr.prostried. 256,95 
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511.1029 Ostatné beţné opravy a údrţby 580,35 

511.1040 Revízie a preskúšanie 72,23 

S P O L U 511 : 2 476,51 

512.1101 Cestovné tuzemské 260,57 

S P O L U 512 : 260,57 

513.1  1  Repré – akcie ZK, dary, pohost. 795,97 

513.1  2  Repré - riaditeľka 77,28 

S P O L U 513 : 873,25 

518.1801  Školenia,kurzy, semináre 448,88 

518.1803  Propagácia, reklama 240,- 

518.1831  Nájomné – budov, objektov 7 342,07 

518.1851  Parkovné, diaľničné 36,60 

518.1861 Ostatné sluţby – pevná linka 410,11 

518.1862 OS – mobilné telefóny 375,64 

518.1863 OS - internet 1 183,08 

518.1864 OS - poštovné 617,18 

518.1869 OS – Iné náklady na spoje 2,71 

518.1872 OS – udrţ.softvéru pravidelné 703,73 

518.1874 OS – Softvér nákup do 1700,- € 960,69 

518.1875 OS – Softvér – rozšírenie  26,- 

518.1892 OS – Likvidácia odpadu 273,02 

518.1899 OS – Iné ostatné sluţby 500,56 

S P O L U 518 : 13 120,27 

 

 

 

521.1        Mzdové náklady 83 266,81 

521.1990  Odmena na základe dohôd 686,70 

S P O L U 521 : 83 953,51 

524.1       Zákonné sociál. poistenie 28 752,87 

S P O L U 524 : 28 752,87 

527.1110 Odstupné 2 430,- 

527.1120 Odchodné 1 202,- 

527.1130 Prídel do soc. fondu 717,- 

527.1140 Náhrady pri PN 487,- 

527.1150 Príspevok na stravu 4 800,73 

S P O L U 527 : 9 637,43 

538.1   Ostatné dane a poplatky 125,- 

545.1  Ostatné pokuty,penále 1,33 

553.1   Tvorba ostatných rezerv 2 480,90 

568.1   Ostatné finanč. náklady 43,70 

591.1  Splatná daň z príjmov 1,08 

 

 

 
                                                      Ing. Janka Vargová 

                                                                                     riaditeľka 
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KNIŢNIČNÉ  UKAZOVATELE 
 

 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 2009 Skutočnosť 2010 

Celkový stav fondu 41 551 42 031 

NL pre dospelých 14 159 14 100 

NL pre deti   2 294 2 528 

Beletria pre dospelých 14 096 13 873 

Beletria pre deti 11 002 11 512 

Počet kn.j.na 1 čitateľa 10,21 10,45 

Prírastky spolu 1 844 1 205 

Z toho: knihy a špeciálne dokumenty 1 844 1 205 

             Získané z: príspevok VÚC    541 522 

                                Sponzory, granty      661 571 

                                Dary a iné    642 112 

Periodiká                                      89 63 

Úbytky 2 610 725 

Počet registrovaných čitateľov 4 068 4 024 

% čitateľov z počtu obyvateľov 17,44 17,10 

Deti do 15 rokov 1 960 1 630 

Výpoţičky spolu 124 744 120 496 

Z toho: výpoţičky absenčné 103 421 99 771 

             Výpoţičky prezenčné    21 323 20 725 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 185 183 

Počet návštevníkov podujatí   6 894   6 102 

Počet návštevníkov kniţnice  49 549 47 548 

Počet návštevníkov kniţnice spolu 56 443 53 650 

Metodické návštevy 28 39 

Metodické konzultácie 47 146 

Edičná činnosť 14 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  
 

 


