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IDENTIFIKAČNÁ KARTA 

ZA ROK 2011 
 

1 NÁZOV ORGANIZÁCIE  ZEMPLÍNSKA KNIŢNICA V TREBIŠOVE 

2 Sídlo (presná adresa) M. R. Štefánika 53 

3 IČO 31297731 

4 Forma hospodárenia Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KSK 

5 Stručná charakteristika  

hlavnej činnosti 

- utvárať a sprístupňovať univerzálny kniţničný 

fond vrátane regionálnych dokumentov 

- poskytovať základné a špeciálne kniţnično-

informačné sluţby vrátane prístupu k vonkajším 

informačným zdrojom 

- organizovať a uskutočňovať kultúrno-vzdelávacie 

aktivity 

6 Celkový počet zamestnancov 

- fyzický / prepočítaný stav 

Z toho:  

- odborní zamestnanci 

- počet pracujúcich dôchodcov     

 

- 13 

 

- 13 
0 

7 Priemerná mzda zamestnancov               513,63 € 

8   Počet spádových obcí 

- počet obyvateľov v spádových    

  obciach celkom 

- počet spravovaných objektov 

- 82 

- 83 417 

 

-   0 

9 Rozpočet pre hodnotený rok 

- schválený: 

- upravený: 

 

- 134 497 € 

- 145 530 € 

10 Transfer od zriaďovateľa 

- na beţné výdavky: 

- na kapitálové výdavky: 

 

- 145 530 € 

-     4 830 € 

11 Príjmy  
- z vlastnej  činnosti: 

- iné mimorozpočtové  

 (dary, sponzorské, granty a pod.):  

 

-  10 086,76 € 

-    7 753,19 € 

12 Výdavky 

- beţné: 

- kapitálové: 

 

- 165 833,38 € 

-     4 827,83 € 

13 Náklady na činnosť organizácie             174 391,59 € 

14 Návštevnosť 

- platená 

- neplatená 

(celkový počet návštevníkov, divákov, 

účastníkov na aktivitách organizácie) 

 

                0 

- 10 391 

- 10 391 

15 Základné kniţničné ukazovatele 

- počet zapísaných čitateľov 

- počet výpoţičiek 

- kniţničný fond – stav 

k 31.12.2011 

 

- 4 211 

- 120 130 

- 43 993 
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A/     ÚVOD – všeobecná charakteristika organizácie      

 
 

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

inštitúciou, ktorá zároveň plní funkciu mestskej kniţnice pre mesto Trebišov. Je 

rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. 

Svoju činnosť aj v roku 2011 zameriavala na poskytovanie kvalitných, základných 

a špecializovaných kniţnično-informačných sluţieb, ktoré jej vyplývajú zo zákona NR SR 

č. 183/2000 o kniţniciach a Zriaďovacej listiny vydanej jej zriaďovateľom. Naďalej  

zabezpečovala a poskytovala univerzálny a slobodný prístup k informáciám šíreným na 

všetkých druhoch nosičov v tradičnej i elektronickej forme a napomáhala uspokojovaniu 

kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich pouţívateľov. Na základe 

rozpočtovaných a dotáciou získaných finančných prostriedkov získavala, spracovávala  a 

uchovávala  univerzálny kniţničný fond, poskytovala teda komplexné kniţničné, 

informačné a bibliografické sluţby, vrátane miestnych a regionálnych informácií.  

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.          

Úzko spolupracovala s inými kultúrnymi, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami 

mesta i regiónu. 

      Prostredníctvom webovej stránky prezentovala všetky svoje aktivity a umoţnila 

pouţívateľom prístup k on-line katalógu. 

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

individuálnym členom Spolku slovenských knihovníkov. Je partnerskou kniţnicou 

Národnej rady Slovenskej republiky.   

     Prioritná pozornosť  kniţnice aj v roku 2011 bola venovaná kvalitnému dopĺňaniu 

kniţničného fondu. V snahe získať aj mimorozpočtové finančné zdroje pre rok 2011 

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. 

     Vedenie kniţnice uskutočňovalo pravidelné mesačné pracovné porady zamestnancov 

a sporadické porady vedenia kniţnice, ktoré sa zaoberali úlohami a plnením plánovaných 

ukazovateľov, prijatými legislatívnymi opatreniami, plnením a kontrolovaním konkrétnych 
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úloh, ktoré vyplynuli z poţiadaviek zriaďovateľa, metodických usmernení stavovských 

organizácií a interných potrieb pre technické organizačné zabezpečenia plynulého chodu 

kniţnice. 

     Kultúrno-spoločenská a vzdelávacia činnosť kniţnice bola orientovaná na napĺňanie 

záujmov a potrieb pouţívateľov prostredníctvom organizovania zaujímavých a kvalitných 

podujatí. Svoje kultúrno-vzdelávacie aktivity prepojila kniţnica s výchovno-vzdelávacím 

programom materských, základných a stredných škôl, čím sa podarilo dosiahnuť spestrenie 

vyučovacieho procesu s pozitívnym vplyvom na vzťah detí a mládeţe ku kultúrnym 

a etickým hodnotám, ale aj ku kniţnici samotnej.      

     V druhom polroku 2011 získala kniţnica kapitálové finančné prostriedky na úpravu 

svojho interiéru - rozšírenie chodbových priestorov a vytvorenie komunitnej miestnosti, 

ktorá našej kniţnici uţ dlhé roky chýbala, pre organizovanie kultúrno-spoločenských 

a vzdelávacích aktivít. A tieţ vytvorenie priestoru pre čitáreň kniţnice. A tak 

v spomínanom období bolo prioritou vedenia kniţnice zabezpečiť verejné obstarávanie 

a následne celú rekonštrukciu priestorov. Dielo sa podarilo a výsledok má veľmi dobrý 

ohlas u  našej verejnosti, ktorá sa zúčastňujú mnohých podujatí organizovaných kniţnicou. 

Obzvlášť ústretovo privítali naši pouţívatelia novú čitáreň a jej príjemné prostredie. 

     V roku 2011 bola kniţnica pre verejnosť otvorená 50 hodín týţdenne. 
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B/      Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých 

           úsekoch odbornej činnosti 

 

 
 I.     HLAVNÁ  ČINNOSŤ 

 

1. Knižničný fond 
 

 

Stav kniţničného fondu  k 31.12.2011       43 993 kniţničných jednotiek  /ďalej iba kn. j./ 

Prírastok kniţničného fondu                         1 986 kn. j. 

Úbytok kniţničného fondu                                 24 kn.j. 

Prírastok periodík                                             65 titulov 

      

      Nákup literatúry z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti bol v roku 2011 realizovaný 

väčšinou  u predajcov, ktorí boli ochotní poskytovať zľavy z nákupnej ceny. Takýmito boli 

distribútor kníh p. Lazík, kníhkupectvo Marsab, Panta Rhei, Malý princ, internetové 

kníhkupectvá PEMIC, Martinus, Gorila, ABC shop. Pri týchto nákupoch boli poskytnuté 

zľavy 10% - 30%.    

     Kniţničný fond bol doplňovaný pravidelne novou literatúrou zo všetkých vedných 

odborov a uhrádzaný z finančných prostriedkov zriaďovateľa /KSK/  a grantu MKSR. 

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

4 500 €, za ktoré bolo nakúpených 494 zv. kníh. Na nákup 548 zv. kníh poskytol financie 

zriaďovateľ a to výške  4 747,03 €  a na nákup 131 zv. kníh  sme pouţili financie 

z kultúrnych poukazov v hodnote 1 597 €. 

     Formou darov od pouţívateľov a čitateľov kniţnice ako aj samotných  autorov 

vlastných publikácií bolo získaných 721 kn. j. a inou formou, čo predstavovalo hlavne 

náhradu za stratené knihy,  získala kniţnica 92 zv. kníh.  

     Kniţnica odoberala 65 titulov periodík, pričom  kúpou bolo nadobudnutých 59 titulov, 

ktoré   boli  zakúpené  z   finančných   prostriedkov  od  zriaďovateľa v hodnote 1703,20 €,   

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  6 450,23  €.   

     V roku  2011 začala kniţnica zakúpené knihy spracovávať aj  v  module Akvizícia, 

ktorý jej umoţnil v statusoch exemplárov sledovať ukazovatele o nákupe kniţničných 

jednotiek.  Z tohto dôvodu bol začiatok roka náročnejší na spracovávanie kníh a vyţadoval 

si aj viaceré školenia. Nákup novej literatúry do fondu kniţnice  a následné spracovanie 

všetkých kníh prebiehalo pravidelne a systematicky. Kniţničné jednotky boli zaevidované 

elektronicky v programe Virtua v module Katalogizácia.              

 Čitateľská verejnosť bola informovaná o novej literatúre prostredníctvom uputávok 

o kniţných novinkách na webovej stránke kniţnice.  

     Ochrana kniţného fondu bola aj v roku 2011 zabezpečovaná elektromagnetickým 
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zabezpečovacím systémom, na základe ktorého sme kaţdú získanú novú knihu vybavili 

ochranným zabezpečovacím prúţkom na viacerých miestach v knihe.  

     Fond chránime aj pravidelným upozorňovaním čitateľov o včasnom vrátení kníh, 

prípadne ich nahrádzaním pri strate adekvátnou publikáciou, alebo poţadujeme finančnú 

náhradu knihy, cenu ktorej určuje akvizičná komisia. 

     Nedobytné kn. j. boli zaradené do zoznamu úbytkov.  V roku 2011 bol úbytok 

kniţničného fondu 24 kn. j.     

 

 

    

    1.1  Kvantitatívne ukazovatele 

   
Celkový stav KF podľa tematických skupín 

  2010  2011 

  Krásna lit. pre dospelých 13 873 14 709 

  Náučná lit. pre dospelých 14 118 14 915 

  Krásna lit. pre deti 11 512 11 817 

  Náučná lit. pre deti   2 528 2 552 

  Spolu 42 031 43 993 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Prírastky KF  

 2010 2011 

  Knihy               1 205 1 986 

- z VÚC 522    548 

- sponzori   64 - 

-  granty 507    494 

- kultúrne poukazy 0    131 

- dary a iné 112    813 
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Prírastky KF  podľa spôsobu nadobudnutia 

 2010 2011 

  Kúpa 1 093 1 173 

  Dar    112    721 

  Nahradená - - 

  Prevod a iné -     92 

  Spolu 1 205                1 986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prírastky KF podľa tematických skupín  

 2010 2011 

  Krásna lit. pre dospelých 441 850 

  Náučná lit. pre dospelých 463 797 

  Krásna lit. pre deti 261 307 

  Náučná lit. pre deti  40   32 

  Spolu 1205              1 986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Periodiká 

 2010 2011 
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík  /v €/ 
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     SPOLU:  knihy a periodiká  
 
 

 

 

Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

od  zriaďovateľa   / v €/ 
 2010 2011 

Knihy   4 218,58 4 747,03 

Periodiká     511,97 1 703,20 

Spolu 4 730,55 6 450,23 
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0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

2010 2011

Knihy 

Periodiká

Spolu



 10 

Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

z Grantu MK SR   / v €/ 

 2010 2011 

Grant MK SR 4 000 4 500 

Kultúrne poukazy MK SR 1 312 1 597 

Spolu               5 312 6 097 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Služby 
 

 

2.1   Pouţívatelia - čitatelia 

 
     V roku 2011 kniţnica zaregistrovala 4 211 pouţívateľov /čitateľov/, čo je oproti 

predchádzajúcemu roku navýšenie o  187 čitateľov. Toto navýšenie čitateľov je hlavne 

z radov jednorázových vstupov teda čitateľov hostí, ktorí prichádzajú do kniţnice 

poväčšine iba raz a to hlavne vyuţiť internetové sluţby. Nakoľko v meste nie je ţiadna 

internetová kaviareň a teda sluţby internetu sú dostupné iba u nás v kniţnici.  Z celkového 

počtu bolo 1 715 pouţívateľov do 15 rokov a  2 496 dospelých pouţívateľov vrátane 

stredoškolských a vysokoškolských študentov. Percento pouţívateľov  z počtu 

obyvateľov predstavuje 17,90 % a v uplynulom roku bolo 17,10 % pouţívateľov z počtu 

obyvateľov mesta. 

V roku 2011 umoţnila kniţnica potenciálnym pouţívateľom na deň sv. Valentína zápis do 

kniţnice zdarma. Za čitateľov kniţnice sme teda na Valentína zapísali 102 nových 

pouţívateľov. 

     Z   kultúrnych   poukazov   sme   získali  1 597 €   a   z    toho   bolo  zaregistrovaných   

708 pouţívateľov  /z toho 41 pedagógov,   172 stredoškolských študentov  a  435 detí do 

15 rokov/.  Napriek všetkým úvahám o tom, ţe takto získaní čitatelia sa poväčšine nestanú 

permanentnými návštevníkmi kniţnice a ţe kniţničné sluţby vyuţijú len jednorázovo 

a v budúcnosti sa uţ moţno do kniţnice nezaregistrujú, musíme na záver konštatovať, ţe 

prostredníctvom kultúrnych poukazov naša kniţnica získava aj ďalšie finančné zdroje na 
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nákup novej literatúry pre všetkých svojich čitateľov. V roku 2011 sme z týchto 

prostriedkov zakúpili 133 nových kníh a v roku 2010 sme prostriedky vyuţili na nákup 

periodík pre kniţnicu.  Práve táto skutočnosť je pre nás tým najväčším bonusom. 

 

 

Počet registrovaných pouţívateľov  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuálne vyjadrenie registrovaných pouţívateľov 

       2010       2011 

% pouţívateľov z počtu obyvateľov 17,10 17,90 

Počet obyvateľov mesta 23 531 23 521 

  

  

 

  2.2  Výpoţičky 
      

    V roku 2011 kniţnica zrealizovala celkove  120 130 výpoţičiek,  z toho bolo 17 382 

výpoţičiek periodík.  Je to iba mierny pokles výpoţičiek oproti roku 2010 a to o 366 

výpoţičiek. 

Z celkového počtu výpoţičiek je absenčných 101 295 výpoţičiek /čo predstavuje 84,32 % 

z celkového počtu výpoţičiek/ a prezenčných 18 835 výpoţičiek /čo predstavuje 15,68 % 

z celkového počtu výpoţičiek/.  

V roku 2010 bolo absenčných výpoţičiek 99 771, čo znamená, ţe v roku 2011 stúpol počet 

absenčných výpoţičiek kniţnice o 1 524 a prezenčných výpoţičiek bolo 20 725, čo 

dokumentuje, ţe  klesol počet prezenčných výpoţičiek o 1 890. 

     Kniţnicu navštívilo  44 921 návštevníkov, ktorým sme poskytli nielen absenčné a 

prezenčné výpoţičné sluţby, ale aj špeciálne sluţby – internet, kopírovanie a tlač 

dokumentov z fondov kniţnice, skenovanie dokumentov, väzbu dokumentov a rešeršné 

sluţby. Návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí bolo 10 391. Spolu teda kniţnicu 

navštívilo 55 312 návštevníkov. 

Kniţnica počas letných mesiacov poskytovala sluţby letnej čitárne na mestskom 

 2010 2011 

Spolu 4 024 4 211 

-  dospelí 2 394 2 496 

- deti do 15 rokov 1 630 1 715 
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kúpalisku, v ktorej si mohli návštevníci prečítať všetku kniţnicou odoberanú dennú tlač. 

Letnú  čitáreň  na  mestskom  kúpalisku   navštívilo  1 212 návštevníkov,  ktorí  

zrealizovali  4 487    prezenčných výpoţičiek novín a časopisov.  

     Pre skvalitnenie sluţieb a zvýšenie návštevnosti kniţnice sme zaktualizovali stálu 

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

 

 

Počet výpoţičiek  
 2010 2011 

Spolu 120 496 120 130 

         -  absenčné výpoţičky 99 771 101 295 
         -  prezenčné výpoţičky 20 725 18 835 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Výpoţičky podľa tematických skupín  

 2010 2011 

Krásna lit. pre dospelých 32 905 34 448 

Náučná lit. pre dospelých 31 941 29 860 

Krásna lit. pre deti 28 389 27 328 

Náučná lit. pre deti 10 398 11 112 

Periodiká 16 863 17 382 

Spolu 120 496 120 130 
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Obyvatelia, návštevníci 
 2010 2011 

Počet obyvateľov mesta 23 531 23 521 

Počet návštevníkov kniţnice 

/vrátane podujatí/ 

53 650 55 312 

 

 

 

    2.3  Špeciálne kniţnično-informačné sluţby 
 

     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  4 126 bibliografických a faktografických informácií, 

ktoré poskytol úsek regionalistiky a  zamestnanci útvaru sluţieb  a  1 719 špeciálnych 

kniţnično-informačných sluţieb, ktoré poskytoval hlavne útvar sluţieb kniţnice.   

     Zo špeciálnych kniţnično-informačných sluţieb kniţnica poskytovala svojim 

pouţívateľom  tieto sluţby: kopírovacie sluţby, laminovanie, hrebeňová väzba 

dokumentov, skenovanie, pomoc pri tlačení elektronických dokumentov z internetu, CD, 

USB kľúčov.  V našej kniţnici je tieţ moţnosť bezdrôtového WiFi pripojenia na internet. 

Sluţby  verejných internetových staníc vyuţívalo  510  pouţívateľov. Registrovaní 

čitatelia mohli aj v uplynulom roku vyuţívať prístup na internet 1 hodinu denne zdarma. 

Keďţe mesto Trebišov nemá ţiadnu internetovú kaviareň, internetové sluţby v kniţnici 

vyuţívalo pomerne veľa pouţívateľov z radov tzv. jednorázových vstupov čo malo za 

následok aj zvýšenie počtu internetových pouţívateľov, ale aj celkove pouţívateľov 

kniţnice. Podmienkou vyuţívania internetu je zápis do kniţnice  a tak z tohto dôvodu má 

kniţnica aj čitateľov, ktorí vyuţívajú iba internetové sluţby, čomu samozrejme nemôţeme 

a nechceme brániť. Počet návštevníkov internetu v priebehu roka bol 10 106. 

     Zemplínska kniţnica sprístupňovala svoje fondy a poskytovala svoje sluţby aj 

prostredníctvom elektronického on-line katalógu, ktorý je súčasťou internetovej stránky.  

Celkovo bolo návštev web stránky a on-line katalógu /vyhľadávanie dokumentov, 

ţiadanky na výpoţičku a rezervácie dokumentov a tieţ elektronické referenčné sluţby 

v rámci sluţby „Spýtajte sa kniţnice“/ v roku 2011 spolu 45 193. 

Z ďalších elektronických sluţieb to boli aj elektronické zasielanie rešerší a telefonická 

a SMS oznamovacia sluţba o došlej MVS výpoţičke, o vrátení ţiadaného dokumentu, 

ktorá v uplynulom roku nebola evidovaná. 

     Kniţnično-informačné sluţby z vonkajších informačných zdrojov, teda databázy 

EBSCO 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.  
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Špeciálne kniţnično-informačné sluţby 
 2010 2011 

Pouţívatelia verejných internetových staníc 458 510 

Počet návštevníkov internetu 8 930 10 106 

Počet bibliografických a faktografických 

informácií 

3 856 4 126 

Počet ostatných kniţnično-inform. sluţieb 1 790 1 719 

Počet návštevníkov on-line sluţieb 

 /web kniţnice + on-line katalóg/ 

48 329 45 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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  296 pouţívateľov a bolo zaslaných 468 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 36 ţiadaniek. 

 

 

 

   2.5  Vzdelávacie a kultúrne  podujatia 

 
     V roku 2011 bolo pripravených a zorganizovaných spolu 198 vzdelávacích a kultúrno-

spoločenských podujatí, na ktorých sa zúčastnilo v tomto roku aţ 10 391  návštevníkov.  

Z celkového počtu bolo 47 podujatí typu informačnej výchovy, 5 výstav a 146 ostatných 

podujatí rôznych foriem ako besied so spisovateľmi, prezentácii tvorby autorov, 

prednášok, seminárov, záţitkových a rozprávkových čítaní, tvorivých dielni, literárnych 

čítaní a autorských čítaní, literárne soirée, reminiscentné stretnutie, čitateľské a výtvarné 

súťaţe, iné zábavné súťaţe, kvízy, karneval, minifestival, juniáles, pasovačka prvákov, ale 

aj prezentácia (krst) knihy, prezentácia Zborníka literárneho klubu . 

     Mnohé z aktivít kniţnice boli prezentované v regionálnej tlači a v regionálnej televízii. 
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Všetky aktivity kniţnice sú prístupné na internetovej stránke 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. 

     Našou snahou bolo spestriť a obohatiť vyučovací proces a tým vplývať na vzťah detí 

a mládeţe ku kultúrnym a etickým hodnotám, čoho dôkazom boli podujatia pripravované v 

prepojení na výchovno-vzdelávací program materských aj základných škôl. 

    Naša kniţnica má rozvinutú veľmi dobrú spoluprácu so všetkými materskými, 

základnými i strednými školami v meste i špeciálnymi škola,  ale počas roka nás navštívili 

aj ţiaci z mnohých základných škôl z regiónu napríklad zo ZŠ Kuzmice, Parchovany, 

Hrčeľ, Novosad, Michaľany, Vojčice i Zemplínskej Teplice. 

     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. 

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

vydaný ďalší, v poradí uţ 6,  zborník prác členov literárneho klubu  s názvom „Čistiareň 

duší. “. 

     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 (Ľ. Visokay, M. Haburová, 

R. Kiovská, P. Ďurišin, J. Libera, D. Čiţmár, M. Oslovič, V. Biro, R. Hakala, G. 

Németh, I. Lukáčová a divadelní herci trebišovského divadla „G“)  v rámci cyklu 

Autori a autority, ktoré prebiehali 1x mesačne u nás v kniţnici za spolupráce 

Trebišovského literárneho klubu a Miestneho odboru Matice slovenskej. No boli to aj 

besedy so súčasnými slovenskými i českými spisovateľmi: Máriou Hamzovou, Petrom 

Holkom, Tinou Van der Holland,  Alţbetou Verešpejovou, Michalom Repovským 2x, 

Martinom Vopěnkom. Veľmi zaujímavou bola aj beseda s teológom J. Artimom o jeho 

dlhoročných sprievodcovských záţitkoch po Svätej Zemi s názvom Zem očami pútnika 

a tieţ beseda a prednáška s ikonopiscom – teológom Róbertom Demkom o dejinách 

ikonopisectva a písaní ikon. Príjemný čas v kniţnici strávili aj účastníci prednášky 

zameranej na odblokovanie energetických zón a harmonizovanie blokov v podvedomí. 

Príjemné záţitky si odnášali aj účastníci Noci literatúry, ktorá u nás bola uţ po druhýkrát. 

Osobitne zaujímavé bolo stretnutie so zahraničnými autormi na literárnom soirée Volubilis 

verbum, ktorého sa zúčastnili autori z Poľska, Estónska a Litovska. Reminiscentné 

stretnutie k Mesiacu úcty k starším sme zorganizovali pre  našich pravidelných 

návštevníkov – kresťanských dôchodcov ako poďakovanie za ich záujem o naše podujatia. 

     S vynikajúcim ohlasom sa stretli aj dve prezentácie (krsty) novej knihy „TREBIŠOV 

na starých fotografiách“  a nového zborníka členov Literárno-umeleckého klubu, ktorý 

funguje  pri Zemplínskej kniţnici od r. 1987, s názvom zborníka „Čistiareň duší“. 

Vysokú účasť a bohatú návštevnosť mali aj výstavy Barack OBAMA – človek prezident, 

http://www.kniznicatv.sk/


 16 

Braunové sochy Jána Bartoša, Poklady slovenského Tokaja, Príroda nepozná 

hranice, Kúzelný svet ilustrácií Jána Černého. 

     Veľmi úspešný bol aj 12. ročník Týţdňa slovenských kniţníc, tradičné podujatie Noc 

s Andersenom. Pavlovi Dobšinskému, jeho tvorbe a rozprávkam, boli venované počas 

Dňa ľudovej rozprávky besedy o knihách, hlasné čítania pre deti  a potom v Týţdni 

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, za ktoré treba 

spomenúť fašiangový detský karneval, Osmijankovu celoslovenskú súťaţ, prednášky 

s lesnými pedagógmi v rámci celoslovenského projektu Les ukrytý v knihe, čitateľský 

maratón Čítajme si ...2011, ďalej Kniţničný juniáles, Pasovačka prvákov, Minifestival 

detskej knihy, Prázdninový raj v kniţnici trvajúci počas dvoch prázdninových mesiacov. 

Letný detský čitateľský tábor KNIHOVNÍČEK zorganizovaný uţ po 5 x v kniţnici, 

pantomimická rozprávka pre deti s názvom Rozprávka bez slov a do uška, podujatia 

o knihe a kniţnici, ktorých je počas celého roka azda najviac, rôzne formy vianočných 

aktivít a mnohé ďalšie a ďalšie detské podujatia, ktoré sú zdokumentované v prílohe tohto 

Rozboru činnosti. 

 

 

II.  REGIONÁLNA  ČINNOSŤ 

 

1. Bibliografická, dokumentačná a informačná  

činnosť 

 
1.1   Fond regionálnej literatúry  

 

Je vyuţívaný pri poskytovaní informácií regionálneho charakteru a k 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   6 272  

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 2011 pribudlo do databázy 1 924 

nových záznamov.  Pramene spracovania tvorili všetky dochádzajúce tituly periodík 

z hľadiska článkov regionálneho  charakteru. 
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    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 81 rešerší, bolo poskytnutých 4 126 bibliografických 

a faktografických informácií, ktoré poskytol úsek regionalistiky a útvar kniţnično-

informačných sluţieb. 

  

 

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, bakalárskych a diplomových prácach 

 pri zostavovaní rešerší  

 

 

 

2. Metodická činnosť 

 
       V mesiaci január a február 2011 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. 

 Potrebné sumárne výkazy za jednotlivé typy kniţníc (v potvrdenej tlačenej forme)  boli 

doručené príslušnej regionálnej kniţnici s krajskou pôsobnosťou na ďalšie spracovanie. 

Následne bol vypracovaný aj Rozbor činnosti mestských a obecných knižníc okresu 

Trebišov za rok 2010. 

     V roku 2011 sa naďalej pokračovalo v budovaní dokumentácie týkajúcej sa stavu 

a činnosti jednotlivých obecných a mestských kniţníc regiónu. Poskytovala sa metodická 

pomoc pri aktualizácií, vyraďovaní,  pri prepracovávaní kniţničného fondu, v tých 

kniţniciach, kde sú nezrovnalosti v evidencii. Účelová metodická pomoc sa poskytla 

Obecnej kniţnici Boľ 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 tejto kniţnice.  

     V roku 2011 zo strany metodického oddelenia bolo uskutočnených 37 metodických 

návštev a  129 metodicko-poradenských a konzultačných sluţieb telefonických. 
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Obecným   knihovníkom    a    obecným    úradom    bolo    zaslaných  321 e-mailov, na 

základe ktorých boli obecné kniţnice informované napríklad o novinách a  moţnostiach 

vyuţitia jednotlivých tlačív potrebných pre knihovnícku činnosť( Evidenčný list, 

Čitateľský preukaz), ktoré ponúka  Internetové metodické centrum pre obecné kniţnice, 

ako aj všetkých nových informácií, ktoré na tejto stránke počas roka boli zverejnené. 

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

metodické oddelenie v roku 2011 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 7. ročník), ktorej 

usporiadateľom je Slovenská pedagogická kniţnica v Bratislave, ktorá plní funkciu 

metodického centra kniţnično-informačného systému rezortu školstva. Školské kniţnice 

boli ďalej informované o 3. ročníku česko-slovenského projektu Záloţka do knihy 

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

Medzinárodného mesiaca školských kniţníc. 

Finančné prostriedky na nákup kníh cez Grant MK SR na rok 2012 poţiadali tieto obecné 

kniţnice: Obecná kniţnica Plechotice a Obecná kniţnica Pribeník, ktorým bola koncom 

roka 2011 poskytnutá metodická pomoc pri vypracovaní tohto projektu. 

Prieskum činnosti bol uskutočnený v týchto obecných kniţniciach:  Bačkov, Boľ, 

Brezina, Dargov, Hrčeľ, Kazimír, Kuzmice, Lastovce, Leles, Luhyňa, Malé Ozorovce, 

Pribeník, Poľany, Bačka, Slivník, Stanča, Zemplínska Teplica, Boťany, Malý Horeš, 

Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Rad, Boľ, Kráľovský Chlmec, Vojka, Čierna nad Tisou. 

V Mestskej kniţnici Čierna nad Tisou sa riešili predovšetkým nevýhodné priestory 

kniţnice a prevádzkové hodiny kniţnice. 

     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.      

Zmluvy o nákupe kniţničného fondu podpísali tieto obecné úrady: Kuzmice, Brezina, 

Veľký Ruskov, Malý Ruskov, Michaľany, Hrčeľ, Brehov, Kazimír, Lastovce, Sirník. 

     Nákup kníh pre obecné kniţnice z preddavku obecných úradov  bol zrealizovaný 

v celkovej hodnote  1 571,11 € v kníhkupectve Marsab  v Trebišove. Je to náš dlhodobý 

predajca, ktorý nám poskytoval pri nákupe kníh 30 % zľavu a od septembra 2011 zľavu vo 

výške 20 %. Táto zľava je poskytnutá aj obecným kniţniciam, pre ktoré sa priebeţne počas 

roka centrálny nákup uskutočňuje. Spolu bolo uskutočnených 22 výberov nových kníh pre 

horeuvedené  obecné kniţnice. 

     Niektoré obecné ako aj 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 2011. V tomto rozbore bude aj ďalší prehľad o stave obecných 

kniţníc v okrese, ktorý je moţné poskytnúť aţ po spracovaní kompletnej štatistiky, ako aj 

kompletného rozboru za kniţnice v okrese. 
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3. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami,  

             rôznymi inštitúciami 

 
      3.1   Na území mesta 

       Kniţnica spolupracovala 

 s Regionálnym osvetovým strediskom Trebišov,  

 Vlastivedným múzeom Trebišov 

 Mestským kultúrnym strediskom Trebišov,  

 s klubami dôchodcov v meste,  

 so špeciálnymi základnými školami v meste i špeciálnym odborným učilišťom  

 so všetkými materskými školami v meste, 

 so všetkými základnými školami  v meste, 

 so všetkými strednými školami a učilišťom v meste 

 so základnými školami v regióne 

 

3.2  Celoslovenská spolupráca 

 spolupráca kniţníc v rámci MVS 

 spolupráca s Českým centrom na Slovensku 
 

Kniţnica je členom: 

 Slovenskej asociácie kniţníc,  

 Spolku slovenských knihovníkov,  

 partnerskou kniţnicou Národnej rady SR 

 

 

 

 

  III.  PROGRAMY  A PROJEKTY 

 

1.  Informatizácia knižnice 
 

     Zemplínska kniţnica vlastní z výpočtovej techniky  1 PC-server a 33 PC staníc. Z toho 

je 18 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. 

     Pre poskytovanie špeciálnych kniţnično-informačných sluţieb kniţnica ďalej vlastní 

laminovací stroj, stroj na hrebeňovú väzbu, skartovací stroj.  
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2. Projektová činnosť 
 

 

    V roku 2011 boli vypracované 2 projekty do Grantového systému MK SR na nákup 

literatúry v podprograme 2.5 s názvom Nové knihy predstavujú nové poznatky  a  

v podprograme 2.1 s názvom VOLUBILIS VERBUM  to bol projekt na uskutočnenie 

komunitnej aktivity - stretnutie súčasných členov Literárno-umeleckého klubu pri 

Zemplínskej kniţnici so slovenskými, ale aj zahraničnými spisovateľmi a prezentácia ich 

diel.  Obidva projekty boli podporené. Knihy sumou 4 500 € a   komunitná aktivita sumou 

1 600 €. Prostredníctvom grantu MK SR sme získali aj finančné prostriedky za kultúrne 

poukazy v hodnote 1 597 €. 

 

     

 

 

IV.  VYHODNOTENIE  ÚLOH  VYPLÝVAJÚCICH  ZO   

         STRATEGICKÝCH  DOKUMENTOV 

 

Strategický cieľ 1 
Optimalizovať prevádzku zariadení kultúrnych aktérov 

 

V druhom polroku 2011 získala kniţnica kapitálové finančné prostriedky na úpravu svojho 

interiéru - rozšírenie chodbových priestorov a vytvorenie komunitnej miestnosti, ktorá 

našej kniţnici uţ dlhé roky chýbala, pre organizovanie kultúrno-spoločenských 

a vzdelávacích aktivít. Vytvoril sa priestor pre čitáreň kniţnice  a  tak v spomínanom 

období bolo prioritou vedenia kniţnice zabezpečiť verejné obstarávanie a následne celú 

rekonštrukciu priestorov – špecifický cieľ 2 – vytvoriť nové, optimalizovať vyuţívanie 

existujúcich priestorov jednotlivých zariadení pre inovatívne iniciatívy a účely 

podpory kultúrnych podujatí 
 

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, riaditeľka sa zúčastnila  medzinárodného  

informatického sympózia o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií v oblasti  

rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania, ktorý sa konal v máji 2011 v Starej Lesnej 

čím sme splnili  špecifický cieľ 4 – rozvinúť ľudské zdroje a zlepšiť zručnosti 

a schopnosti existujúceho personálu kultúrnych zariadení 
 

V roku 2011 na základe dobrého marketingu sluţieb a na inovatívnych podujatiach sme 

zvýšili záujem obyvateľov o kultúrne podujatia a sluţby v našej organizácii a dali opäť 

moţnosť vyuţiť kultúrne poukazy ţiakom, študentom a pedagógom na zaplatenie 

členského poplatku, čím sme zvýšili vlastné príjmy organizácie – špecifický cieľ 5 – 

zvýšiť schopnosť zariadení kultúry a generovať zvýšené príjmy pochádzajúce 

z lepšieho finančného riadenia a inovatívnych metód 
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Organizácia má vytvorené a vybudované veľmi dobré partnerstvá a spoluprácu so 

všetkými kultúrnymi organizáciami v regióne, ale aj mimo regiónu.  

Manaţment a personál má dobré schopnosti a zručnosti komunikovať cez internet - 

špecifický cieľ 6 - čím sme zvýšili dôveryhodnosť, spoľahlivosť v partnerských 

vzťahoch 
 

 

Kniţnica má vybudovaný vlastný systém propagácie, ktorý sa nám veľmi osvedčil a tým 

môţeme konštatovať aj dobrú návštevnosť organizácie. Ide o rôzne web stránky kde sa 

naše aktuality zobrazujú, elektronické média a masmédia, ktoré majú o naše aktivity 

záujem,  internetové portály, zasielanie tlačových správ, informačné tabule, plagáty 

a pozvánky. Stali sme sa tak súčasťou kultúrnych ponúk regiónu - špecifický cieľ 7 – na 

všetkých úrovniach skvalitniť propagáciu a marketing vlastného zariadenia, jeho 

sluţieb a podujatí 

 

 

 

Strategický cieľ 2  -  Skvalitniť pôsobenie školského systému na deti  mládeţ za 

účelom zvýšenia ich kultúrneho povedomia a ich systematického zapojenia do 

iniciatív v oblasti kultúry 
 

V kniţnici prebiehajú inovačné spôsoby vyučovania, ktoré vedú k zvýšenému záujmu detí 

a mládeţe o aktívne zapojenie do ponúkaného diania na hodinách literatúry, etiky, estetiky, 

dejepisu,  mnohokrát  za aktívnej účasti rôznych osobností  kultúrneho ţivota. Máme 

nadviazané spoľahlivé kontakty pre danú spoluprácu a tak zaisťujeme vhodnú motiváciu aj 

pre dané osobností, ktoré s nami spolupracujú  – špecifický cieľ 1 - optimalizovať 

vyučovanie predmetov v oblasti kultúry za účelom zvýšenia kultúrneho povedomia 

mládeţe 
 

Máme vytvorený ponukový list aktivít,  ktorý kaţdoročne rozširujeme o ďalšie témy 

regionálneho charakteru a tak deti a  mládeţ majú moţnosť spoznávať históriu, ale aj 

súčasnosť regiónu – špecifický cieľ 4 - zvýšiť mieru zapojenia detí a mládeţe do 

regionálnych kultúrnych podujatí 

 

 

 

Strategický cieľ 3  Rozvinúť stagnujúci región 

 

Tento špecifický cieľ sa nám darí plniť v spolupráci s Literárno-umeleckým klubom,  ktorý 

sa okrem literárnej tvorby zameriava aj na vyhľadávanie a podporu mladých talentov 

v oblasti vlastnej tvorby. Výsledkom úsilia tohto LUK-u  je aj kaţdoročné vydávanie 

Zborníka prác členov tohto klubu.  
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Strategický cieľ 5  

Rozvinúť spoluprácu kultúrnych aktérov vo všetkých  sférach pôsobenia v 

regióne Košického kraja 
 

Spolupracujeme so všetkými kultúrnymi aktérmi v meste aj regióne podľa ţánru aktivity. 

 

Strategický cieľ 6.  

Zvýšiť mieru propagácie všetkých záujmových oblastí a sfér kultúry a zlepšiť 

marketing existujúcich a pripravovaných podujatí 

 

Manaţment, ale aj personál, má dostatočne rozvinuté vedomosti a zručnosti, ktorými 

účinne prezentuje a ponúka naše aktivity nielen pouţívateľom kniţnice, ale aj rôznym  

návštevníkom. 
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C/   Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia  

        a prevádzky 

 
                                           
                                             Organizačná schéma 

 

 

 

 
Popis pracovnej činnosti  knihovníka na Útvare kniţnično-informačných sluţieb 

/ÚKIS/ 

- Úsek  krásnej literatúry pre dospelých 

- Úseku náučnej literatúry pre dospelých 

- Úsek literatúry pre deti a mládeţ 

 

- samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej a informačnej činnosti, 

- práca s automatizovanými informačnými zdrojmi,  

- informačné zabezpečenie vzdelávacích a odborných potrieb pouţívateľov, 

- spolupráca s jednotlivými inštitúciami a školami, 

- individuálna práca so skupinami občanov so špecifickými potrebami, 

 

Riaditeľka

ÚKIS

1

Úsek koordinácie 
a metodiky - 1

Úsek 
doplňovania a 
spracovania 

fondov -1

Úsek 
regionalistiky

1

Úsek krásnej 
literatúry pre 
dospelých - 2

Úsek náučnej 
literatúry pre 
dospelých -2

Úsek literatúry 
pre deti a mládež 

2

Úsek 

techicko-
ekonomický

1

Výtvarníčka 60%

Upratovačka 40%
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- zabezpečovanie kultúrno-výchovných podujatí kniţnice, 

- zodpovednosť za činnosť na jednotlivých úsekoch. 

 

Popis pracovnej činnosti na úseku technicko-ekonomickom 

- komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend a samostatné zabezpečovanie 

a spracúvanie náročnej mzdovej agendy – ekonóm kniţnice 

- vedenie a práca v tvorivých dielňach pre deti, 

- výzdoba kniţnice pri rôznych aktivitách organizovaných kniţnicou 

- zhotovovanie reklamných pútačov najrozličnejších tvarov podľa vlastných návrhov 

rôznymi technikami – výtvarníčka (60 % úväzok) 

- udrţiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte – upratovačka (40 % úväzok) 

 

Popis pracovnej činnosti na úseku koordinácie a metodiky 

- poskytuje v územnom obvode metodickú pomoc a poradenské sluţby obecným 

kniţniciam, 

- spracováva a vyhodnocuje štatistiku obecných kniţníc, 

- vykonáva edičnú činnosť, spracováva a vydáva metodické materiály. 

 

Popis pracovnej činnosti na úseku doplňovania a spracovania fondov 

- elektronické spracovanie kniţničných fondov, 

- vedie prírastkový zoznam zakúpených dokumentov a zabezpečuje ich ochranu, 

podľa platných predpisov, 

- vykonáva revíziu fondu. 

 

Popis pracovnej činnosti knihovníka na úseku regionalistiky: 

- buduje bibliograficko-informačné súbory s regionálnym obsahovým zameraním, 

a sprístupňuje regionálne informácie pouţívateľom, 

- zhromaţďuje nekniţničné regionálne dokumenty a spracováva ich, 

- spracovávanie záznamov o dokumente. 

 

 
       Riaditeľka kniţnice vedie pracovné porady vedenia kniţnice a zamestnancov, ktoré 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 zabezpečenie plynulého chodu kniţnice. 

 

     Zamestnanci boli priebeţne na pracovných poradách oboznamovaní s aktuálnymi 

informáciami v oblasti knihovníctva a riadenia kniţnice z čoho sú vedené zápisy.  

  

    Aktívnou spoluprácou medzi zamestnancami jednotlivých úsekov sa darilo 

zabezpečovať plynulý tok informácií a výmenu získaných skúseností. 

 

     Vedenie kniţnice na základe plánu kontrolnej činnosti uskutočňovalo pravidelné 

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

sluţieb. 
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     Zemplínska kniţnica Trebišov vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch 

Mestského kultúrneho strediska Trebišov. Z toho vyplýva, ţe ochrana a správa budovy je 

v ich kompetencii.  

 

     Bezpečnosť práce a poţiarnu ochranu nám zabezpečuje f. VIMA – Viktor Naď 

Trebišov v pravidelných školeniach našich zamestnancov. Celkový náklad na túto činnosť 

činí 278,88 € na rok 2011. 

 

 

 

Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí : 

 

 

Dátum Akcia, podujatie Finančné 

vyhodnotenie 

21. 2. 2011 Odblokovanie energetických zón – beseda 

s Ildikó Csolle 

24,86 € 

23. 2. 2011 Svätá zem očami pútnika – ThDr. Mgr. Ján 

Artim 

14,25 € 

15. 3. 2011 Beseda-spisovateľka M. Hamzová 84,86 € 

29. 3. 2011 Beseda – spisovateľ P. Holka 104,50 € 

14. 4. 2011 Ochrana prírody – Les ukrytý v knihe 9,70 € 

12. 5. 2011  Noc literatúry  123,05 € 

16. 6. 2011 Minifestival detskej knihy 99,56 € 

22. 8. 2011 Prímestský tábor „Knihovníček“ – príjem od 

účast. 

Prímestský tábor – náklady  

+ 525,- € 

-525- € 

0,- € 

20. 10. 2011  „VOLUBILIS VERBUM“ – stretnutie 

zahraničných a slovenských spisovateľov 

a mladých talentov 

/projekt realizovaným prostredníctvom grantu 

MK SR v celkov. sume 1 600,- €/ 

 

1 600,- € 

 

 

 

 

 

I. VYHODNOTENIE  EKONOMICKEJ  ČINNOSTI 

 

 

 Rozpočet organizácie a jeho úpravy  

 

Zemplínska kniţnica v Trebišove mala na rok 2011 pôvodne schválený rozpočet príjmov 

a výdavkov vo výške 134 497,- €, z toho transfery Košického samosprávneho kraja /ďalej 

len KSK/ vo výške 134 497,- €, vlastné príjmy 7 800,- €. 

Kapitálový transfer na rok 2011 nám bol pridelený vo výške 4 827,83 €. 
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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/ 

 

134 497,-  € 

 

+ 1 883,- 

€    + 7 

170,- € 

+    814,- 

€ 

+   490,- 

€ 

+   676,- 

€ 

 

 

145 530,- € 

 

145 452,36 

b/ beţné transfery 

   /dary a granty/ 

  -dotácia MK SR 

  -kultur.poukazy 

  - dary 

 

 

0 

0 

0 

 

 

6 100,- € 

1 597,- € 

56,19   € 

  

 

6 100,- € 

1 597,- € 

56,19   € 

c/ beţné transfery 

    vlastné príjmy 

 

7 800,- € 

 

 

  

10 086,76 € 

c/ kapitálové    

transfery – KSK 

 

0 

 

4 830,- 

 

4 830,- 

 

4 827,83 

 

 

 

 

 

Úpravy výšky rozpočtu 

 

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

- rozpočtovým opatrením zo dňa 30. 3. 2011 – navýšenie rozpočtu o 1 883,- €  

výdavky súvisiace s nákupom kniţného fondu + činnosť  

- rozpočtovým opatrením zo dňa 27. 6. 2011 – navýšenie rozpočtu o 7 170,- € - 

výmena okien a dverí 

- rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 7. 2011 – navýšenie rozpočtu o 814,- € - odmena 

s odvodmi do poisťovní 

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

kniţničného fondu + na odborné podujatie   „Volubilis Verbum“  – zvýšenie 

rozpočtu 6 100,- € 
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- rozpočtovým opatrením  zo dňa 15. 08. 2011 – navýšenie rozpočtu z dôvodu 

schválenia kapitálových výdavkov  o 4 830,- €  na stavebnú úpravu – rozšírenie 

kniţnice o čitáreň a miestnosť na komunitné aktivity 

- navýšenie rozpočtu zo dňa 14. 11. 2011 bolo spojené s spolufinancovaním /5%/ pri 

projektoch MK SR o 490,- € 

- navýšenie rozpočtu zo dňa 01. 12. 20011 – zmluva s MK SR poskytnutie dotácie 

prostredníctvom kultúrnych poukazov v sume 426,- € 

- úprava zo dňa 19. 12. 2011 sa týka poskytnutej dotácie s MK SR prostredníctvom 

kultúrnych poukazov v sume 1 171,- €.   

 

 

Plnenie príjmov 

 

 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet r. 

2011 

Úprava  

rozpočtu r. 

2011 

Skutočnosť 

k 31. 12.2011 

Čerpanie 

 

Príjmy z prostriedkov 

VUC 

/zdroj 41-001/ 

- kapitálové 

prostriedky 41-001 

 

134 497,- 

 

 

0,- 

 

145 530,- 

 

 

4 830,-  

 

145 452,36 

 

 

4 827,83 

 

145 452,36 

 

 

4 827,83 

Vlastné príjmy 

/zdroj 46/ 

 

7 800,- 

 

 

 

10 086,76 

 

7 800,- 

Príjmy zo ŠR 

/zdroj 111-05/ 

 

0 

 

7 697,- 

 

7 697,- 

 

7 697,- 

Príjmy od iných  

Subjektov /zdroj 71/ 

 

0 

 

56,19    

 

56,19 

 

56,19 

Spolu 142 297,- 158 113,19 168 120,14 165 833,38 

 

    

Vlastné príjmy – zdroj 46 

  

Poloţka VP Skutočnosť 

k 31.12. 2011 v € 

Zápisné+knihy pre 

zamest. 

5 023,79 

Upomienky 2 929,63 

MVS 296,72 

Kopírovanie+tlač 47,88 

Internet 342,77 

Rešerš+sken. 27,40 

Za spracovanie 869,08 

Letný prímest. tábor 525,- 

úroky 2,19 

Dobropis fa 22,30 

  

S P O L U : 10 086,76  
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     Zemplínskej kniţnici v roku 2011 bol daný rozpočet vlastných príjmov 7 800,- €, ktorý 

sme prekročili o 2 286,76 €. Naši čitatelia mali moţnosť úhrady zápisného na rok formou 

kultúrnych poukazov z MK SR, ktoré  boli preplácané prostredníctvom zriaďovateľa/zdroj 

111-05/ v celkovej sume 1 597,- €. 

 

Čerpanie výdavkov 

 

Číslo Poloţka Schválený 

rozpočet 

 1.1. 2011 

Úprava 

rozpočtu 

r. 2011  

Skutočnosť 

31.12.2011 

Vlastné + 

iné  

Zdroje 

 Počet pracovníkov  

14 

 

13 

 

13 

 

- 

      

610 Výdavky na mzdy 86 458,- 80 898,- 80 829,70 - 

620 Poistné a príspevok 

zamestnávateľa 

 

25 900,- 

 

28 283,25 

 

28 283,25 

 

- 

621-623 

625 

Poistné ZP 

Poistné SP 

7 600,- 

18 300,- 

7 829,99 

20 453,26 

7 829,99 

20 453,26 

- 

630-640 Výdavky na tovary 

a sluţby 

 

22 139,- 

 

36 348,75 

 

36 339,41 

 

15 553,19 

631 Cestovné tuzemské 350,- 640,96 640,96  

632 Energie 5 100,- 4 913,45 4 913,45  

633 Materiál 2 500,- 11 014,12 11 014,12 7 097,- 

634 Dopravné 659,- 571,95 571,95  

635 Údrţba techniky, 

budov.. 

2 030,- 8 162,84 8 162,84  

636 Nájom budov, 

objektov.. 

7 200,- 5 850,- 5 850,-  

637 Sluţby.. 2 820,- 3 922,38 3 913,04 8 456,19 

642 Nemocenské dávky, iné 1 480,- 1 273,05 1 273,05  

      

600 Výdavky spolu 134 497,- 145 530,- 145 452,36 15 553,19 

      

717 Prístavby, nadstavby 

... 

0 4 830,- 4 827,83   

      

 

 

V poloţke 610 – výdavky na mzdy je celkové čerpanie 80 829,70 € v tom sú započítané 

tarifné platy 71 338,22 €, osobné príplatky 2 256,- €, ostatné príplatky – príplatky za 

odpracovanú sobotu + riadiace príplatky v celkovej sume 2 4 63,48 € a odmeny 4 772,- €. 

 

V poloţke 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa je celkové čerpanie 28 283,25 €. 

Sú to odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 

 

V poloţke 630 – výdavky na tovary a sluţby je celkové čerpanie 51 892,60 € z toho 

vlastné zdroje v sume 15 553,19,- €. Sú v tom zahrnuté podpoloţky – cestovné pre 
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vlastných zamestnancov na semináre, školenia a metodická pomoc obciam v celkovej 

sume 640,96 €. 

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

poštovné a internet. /bliţšia analytika – tabuľka nákladov/ 

Podpoloţka 633 – Materiál je čerpanie 11 014,12 € z toho 7 097,- € je čerpanie z vlastných 

a iných zdrojov – z toho nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov  12 547,23 €.  

Interiérové vybavenie v celkovej sume 1 102,35 €. Významnú podpoloţku tvorí nákup 

výpočtovej techniky v celkovej sume  2 147,32 €, v ktorej je zahrnutá kvalitná tlačiareň 

a tonery na tlač edičnej činnosti kniţnice. Ostatné podpoloţky tvorí nákup kancelárskych 

a hygienických potrieb a ostatný všeobecný materiál /bliţšia analytika – tabuľka nákladov/ 

V podpoloţke 634 – dopravné je zahrnutý nákup PHM – 571,95 € a taktieţ údrţba 

sluţobného auta nákup olejov, kvapalín a náhradných dielov. 

V podpoloţke 635 – údrţby je čerpanie 8 162,84. 

V roku 2011 bol našej  kniţnici navýšený rozpočet o beţné finančné prostriedky na 

demontáţ a montáţ plastových okien a dverí v celkovej sume 7 175,60 €.  

Na celkovú rekonštrukciu bolo vyhotovené verejné obstarávanie.  

Do údrţby bolo zahrnutá aj údrţba výpočtovej techniky 246,35 € a pravidelná údrţba 

softvéru z dôvodu napojenia na celoslovenský kniţničný softvér Virtua  620,- €. 

Zemplínska kniţnica Trebišov je v prenájme Mestského kultúrneho strediska Trebišov 

a tak v podpoloţke 636 eviduje 5 850,- € na tieto účely. 

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

v celkovej sume 6 800,- €, propagáciu kniţnice /spravovanie web stránky/, prídel do SF, 

odmeny pracovníkov na dohodu o vykonaní práce, cestovné náhrady.  

V podpoloţke 642 je zahrnuté dvojmesačné odstupné pracovníka, s ktorým bol rozviazaný 

pracovný pomer + nemocenské dávky /prvých 10 dní/ v celkovej sume 1 273,05 € 

 

500 – Spotrebované nákupy  -  v členení poloţiek 

 

U k a z o v a t e ľ 

 

Skutočnosť k 31.12. 2011 

v € 

501.1001 Spotreba – inter. vybavenie         1 152,89 

501.1002 Spotreba – výpoč. technika   

501.1002 Spotreba - tonery            

785,20 

1 362,12 

501.1003 Spotreba – Telekom. technika 1,- 

501.1004 Spotreba – prevádz.stroje,....       1 231,42 

501.1009 Spotreba – knihy, učebnice   

501.1009 Spotreba – časopisy a periodiká 

501.1009 Spotreba – tlač a väzba 

10 844,03 

1 703,20 

440,10 

501.1102 Spotreba – PHM                           482,77 

501.1601 Spotreba – kancelár.papier          488,02 

501.1602 Spotreba – kancel. potreby           164,17 

501.1603 Spotreba – hygien. a čistiace        282,38 

501.1607 Spotreba – propagačný mater.     125,50 

501.1690 Spotreba – ostatný všeob.mat.     929,69 

502.1801 Spotreba – elektrická energia       2 568,67 

S P O L U : 22 561,16 
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511 -518 SLUŢBY – v členení poloţiek 

 

U k a z o v a t e ľ 

 

Skutočnosť k 31.12. 2011 

v € 

511.1001 Oprava interiéru 30,50 

511.1002 Oprava a údrţba výpoč.techniky 246,35 

511.1004 Oprava a údrţba prevádz. stroj. 13,05 

511.1006 Oprava a údrţba budovy, ... 7 212,94 

511.1008 Oprava a údrţba kníh 19,92 

511.1021 Oprava a údrţba dopr.prostried. 107,95 

S P O L U 511 : 7 630,71 

512.1101 Cestovné tuzemské 640,96 

S P O L U 512 : 640,96 

513.1  1  Repré – akcie ZK, dary, pohost. 591,93 

513.1  2  Repré - riaditeľka 120,18 

S P O L U 513 : 712,11 

518.1801  Školenia,kurzy, semináre 338,88 

518.1803  Propagácia, reklama 295,- 

518.1831  Nájomné – budov, objektov 6 285,60 

518.1851  Parkovné, diaľničné 14,- 

518.1861 Ostatné sluţby – pevná linka 372,80 

518.1862 OS – mobilné telefóny 498,22 

518.1863 OS - internet 1 193,04 

518.1864 OS - poštovné 520,9 

518.1869 OS – Iné náklady na spoje 72,15 

518.1872 OS – udrţ.softvéru pravidelné 813,13 

518.1892 OS – Likvidácia odpadu 208,78 

518.1899 OS – Iné ostatné sluţby 1 004,48 

S P O L U 518 : 11 616,98 

  

521.1        Mzdové náklady 80 650,93 

521.1990  Odmena na základe dohôd 1 185,12 

S P O L U 521 : 81 836,05 

524.1       Zákonné sociál. poistenie 28 369,89 

S P O L U 524 : 28 369,89 

527.1110 Odstupné 1 133,06 

527.1130 Prídel do soc. fondu 735,- 

527.1140 Náhrady pri PN 293,05 

527.1150 Príspevok na stravu 4 3 32,60 

S P O L U 527 : 6 493,71 

538.1   Ostatné dane a poplatky 402,96 

548.1  Ostatné náklady 577,39 

551.11 Odpisy dlhodob.majetku 134,12 

553.1   Tvorba ostatných rezerv 3 267,41 

568.1   Ostatné finanč. náklady 60,20 

591.1  Splatná daň z príjmov 1,18 

 

 

 



 31 

II. VYHODNOTENIE  AKTIVÍT V OBLASTI  INVESTIČNEJ 

                                               ČINNOSTI 

 

     V roku 2011 bol uznesením č. 265/2011 Zastupiteľstva KSK dňa 20. 06. 2011 

odsúhlasená investičná akcia „Rozšírenie kniţnice o čitáreň a miestnosť pre komunitné 

aktivity“ na základe ktorej bol našej  kniţnici navýšený rozpočet o  kapitálové finančné 

prostriedky v celkovej sume 4 830,- €.  

Zemplínska kniţnica vyhlásila verejné obstarávanie, ktoré bolo ukončené 19. 7. 2011. Na 

základe toho začala rekonštrukcia, ktorá bola spojená aj navýšením beţných výdavkov 

na výmenu plastových okien a dverí.  Priestor – chodba Mestského kultúrneho strediska, 

kde sme v prenájme nám bola poskytnutá na rozšírenie centrálnej časti kniţnice. Celkový 

priestor sa týmto zväčšil o 65,64 m². V tejto časti sme vytvorili aj čitáreň pre verejnosť a 

zároveň  priestory  vyuţívame  aj na komunitné aktivity. 

Napriek zväčšeniu úţitkovej plochy neboli navýšené náklady na prenájom, nakoľko 

nájomné prenajímateľovi neplatíme. Uvedenú skutočnosť evidujeme v majetku našej 

organizácie ako technické zhodnotenie budovy a odpisujeme podľa rozpočtových 

pravidiel. 

 

 

 

III.   PRÍČINY  PRETRVÁVANIA  PRÍPADNÝCH  NEDOSTATKOV 

 

Zemplínska kniţnica neeviduje ţiadne nedostatky, ktoré by vyţadovali konkrétny popis, 

alebo riešenie. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Ing. Janka Vargová 

                                                                                            riaditeľka 
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D/   PRÍLOHY 

                                                                                                                     

I.   Publikačná  činnosť  

 
Vydal  úsek koordinácie a metodiky: 
 

1. Rozbor činnosti mestských a obecných knižníc okresu Trebišov za rok 2010 

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

    Trebišov) č. 1 a č. 2 

3. Ján Botto. Romantický básnik, autor balád a povesti. (biografia autora),  

   Zároveň spracovaná aj prezentácia v PowerPointe 

4. Majster pera Ľubomír Feldek  (biografia)  

     Zároveň spracovaná aj prezentácia v PowerPointe 

5. Július Satinský. Herec, prozaik, dramatik a predovšetkým schowman . (biografia)   

     Zároveň spracovaná aj prezentácia v PowerPointe 

6. Peter Glocko. Prozaik, scenárista a predovšetkým autor literatúry pre deti a  

    mládež. (biografia)  

    Zároveň spracovaná aj prezentácia v PowerPointe 

7. Jožo Nižnánsky. Autor dobrodružno-historickej prózy.   

     Spracovaná prezentácia v PowePointe 

8. Rudo Moric. Autor, ktorého rozprávky o prírode otvorili úspešnú cestu  slovenskej  

    detskej knihy aj do sveta.  (biografia)  

     Zároveň spracovaná aj prezentácia v PowerPointe 

 

Ostatná koncepčná činnosť: 

 

-     Vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2010 

 Plán činnosti knižnice na rok 2011 

 

 

 

Regionálnemu autorovi Pavlovi Ruţanovi vydala Zemplínska kniţnica v Trebišove: 

 

1. Pavol Ružan: Z klenotnice kultúrnych, umeleckých a literárnych smerov 

a ľudovej tvorby južného Zemplína do začiatku XXI. storočia 
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II.   Tabuľkové  prehľady  aktivít 

 

      1.   Vzdelávacie  a kultúrne  aktivity 

   

JANUÁR    

Názov podujatia Forma podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Autori a autority - Ľudovít Visokay Beseda, prezentácia tvorby –

cyklické stretnutia  

verejnosť 45 

Zlatá reťaz FAŠIANGY   /2 x/ rozprávky, príslovia, 

porekadlá, hádanky, 

pranostiky,veršovanky... 

MŠ,  ZŠ 36 

Čítame s Osmijankom -  pridaj sa aj ty!  čitateľská súťaţ, 

celoslovenský projekt o čítaní 

Ţiaci ZŠ 56 

Kniha je môj kamarát 3x cyklické podujatie celý rok s 

knihou 

I.Stupeň ZŠ 53 

Zahrajme sa na kniţnicu  vznik, vývoj knihy II. stup. ZŠ 25 

Traja králi od Východu Prednáška, beseda stredoškoláci 25 

Právo na ţivot - etická výchova Hodina etiky v kniţnici – 

cyklické podujatie 

stredoškoláci 14 

Karneval je tu karneval ... Karnevalova disco show Heviklub a 

ZŠ 

21 

Informačná výchova – som Euroobčan 

6x 

Informačná výchova Ţiaci ZŠ 149 

Cestujeme po svete   2x rozkrútením glóbusu 

cestujeme po neznámej 

krajine, ktorú spoznávame 

Ţiaci 8. roč. 

ZŠ 

40 

Veselé zvieratká    tvorivá dielna Detskí 

čitatelia 

kniţnice  

22 

FEBRUÁR    

Názov podujatia Forma podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Autori a autority - Renáta Kiovská Beseda, prezentácia tvorby – 

cyklické stretnutie 

Verejnosť 42 

Odblokovanie energetických zón a 

harmonizovanie blokov v podvedomí 

Prednáška, seminár Široká 

verejnosť 

56 

Svätá Zem očami pútnika - ThDr., Mgr. 

Ján Artim  2x 

Beseda, rozprávanie so 

sprievodcom po Sv. Zemi 

stredoškoláci 

a široká 

verejnosť 

97 

Valentín je aj pre starších Stretnutie členov klubu 

kresťanských dôchodcov na 

sv. Valentína 

dôchodcovia 18 

Čaro rozprávok Záţitkové čítanie, 

dramatizácia rozprávok 

MŠ 24 

Bol raz jeden vynálezca - J. Gutenberg prezentácia s besedou Šiestaci  ZŠ 18 

Nový rok s knihou - celý rok s knihou Ilustrované čítanie,  

cyklické stretko 

Piataci ZŠ 23 
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Euro pexeso – cestujeme po európskych 

krajinách 2x 

Hodina geografie v kniţnici Siedmaci ZŠ 35 

Valentín je aj pre starších   tvorivá dielňa starí rodičia a 

vnúčatá 

26 

Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty čitateľská súťaţ, 

celoslovenský projekt o čítaní 

Ţiaci ZŠ 56 

MAREC    

Názov podujatia Forma podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Poklady slovenského Tokaja výstava veľkoplošných 

fotografií 

Verejnosť 320  

Zdravá výţiva a zdravé stravovanie  s 

MUDr. L. Demešovou 

Prednáška, prezentácia 

zdravého ţivot. štýlu   

stredoškoláci 30 

Spisovateľka ţenských románov - Mária 

Hamzová 

Beseda, prezentácia literárnej 

tvorby 

verejnosť 47 

Deň ľudovej rozprávky záţitkové čítanie, dramatické 

rozprávanie 

Ţiaci ZŠ 93 

Výťah do neba - drogy a iné závislosti Prednáška, protidrogová 

prevencia 

stredoškolská 

mládeţ 

43 

Komiksová rozprávka tvorivá dielňa - tvorba 

komiksovej rozprávky 

deti a mládeţ 55 

Róbert Demko, kňaz a ikonopisec beseda s prednáškou, dejiny 

ikonopisectva, písanie ikon 

stredoškolská 

mládeţ 

54 

Peter Holka - spisovateľ, dramatik, 

publicista 2x 

Beseda, prezentácia literárnej 

tvorby 

mládeţ 87 

Magdaléna Haburová - Poklady 

slovenského Tokaja 

Beseda, prezentácia knihy o 

Tokaji 

široká 

verejnosť 

53 

S Máriou Duríčkovou do sveta poznania 

kníh a rozprávok 

Beseda, záţitkové čítanie štvrtáci ZŠ 26 

Rozprávka prišla medzi nás  3x Rozprávkové záţitky detí 3.-4. Roč. ZŠ 74 

Kniha prameň múdrosti  3x Informačná výchova 6., 7.  roč. ZŠ 66 

Týţdeň slovenských rozprávok - Zrodil 

sa nám rozprávkar - Dedičstvo ľudovej 

rozprávky 

Záţitkové čítanie, 

rozprávanie, dramatizácia, 

ilustrácie rozprávok ... 

Ţiaci I. 

stupňa ZŠ, 

ZŠ Kuzmice, 

Zempl. 

Teplica, Hraň 

306 

Najkrajšia rozprávka – Nový rok s 

knihou celý rok s knihou 

Ilustrované čítanie,  

cyklické stretko 

Piataci ZŠ v 

meste 

42 

Priateľstvo - etická výchova Hodina etiky v kniţnici – 

cyklické podujatie 

stredoškoláci 14 

Kto bol Joţo Niţnánsky  medailón o ţivote a tvorbe stredoškoláci 19 

Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty čitateľská súťaţ, 

celoslovenský projekt o čítaní 

Ţiaci ZŠ 56 

APRÍL    

Názov podujatia Forma podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Noc s Andersenom - Múdrosť z hlbín 

rozprávok 

Literárna noc, čítanie, 

zábavné hry, súťaţe 

ţiaci ZŠ 30 

Pamäť a motivácia - dôleţitosť Prezentácia s besedou ţiaci ZŠ 42 
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pozitívneho myslenia 

Informačná výchova 4x Informačná výchova –  on-

line katalóg 

stredoškolská 

mládeţ 

112 

Autori a autority - O trebišovskom 

divadle "G" 

Beseda, prezentácia 

divadelnej tvorby 

široká 

verejnosť 

68 

Rodina - základná bunka Hodina etiky v kniţnici – 

cyklické stretnutie 

stredoškoláci 16 

PC kurzy nielen pre seniorov  8x počítačový kurz, cyklické 

stretnutia 

verejnosť 96 

Les ukrytý v knihe I. časť- 

celoslovenský projekt 

prednáška, workshop, 

stretnutie s lesnými 

pedagógmi 

Ţiaci ZŠ 232 

Príroda nepozná hranice – 

medzinárodný enviromentálny projekt 

Výstava, program 

cezhraničnej spolupráce 

Široká 

verejnosť 

510 

Prezentácia knihy "TREBIŠOV na 

starých fotografiách" 

Prezentácia, uvedenie novej 

knihy o TV 

Široká 

verejnosť 

87 

Informačná výchova - regionálna 

literatúra 3x 

Informačná výchova Stredoškols.  

mládeţ 

71 

Rozprávky z lesa, Prechádzka lesom, 

Poznaj a chráň   8x 

Tvorivé dielne, 

Medzinárodný rok lesov 2011 

Ţiaci ZŠ 104 

Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty! čitateľská súťaţ, 

celoslovenský projekt o čítaní 

Ţiaci ZŠ 56 

Rudo Moric - autor rozprávok o prírode Beseda o ţivote a diele Ţiaci ZŠ 28 

Les ukrytý v knihe II. časť- 

celoslovenský projekt 

prednáška, workshop, 

stretnutie s lesnými 

pedagógmi 

Ţiaci ZŠ 252 

MÁJ    

Názov podujatia Forma podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Európska únia - vstup SR do EÚ 4x beseda s prezentáciou, 

informácie o EÚ 

Ţiaci ZŠ 61 

P.Glocko-prozaik, scénarista, autor lit. 

pre deti a mládeţ 

beseda, prezentácia tvorby Ţiaci ZŠ 24 

Autori a autority - P. Ďurišin - Príbeh 

vojaka Betjukova 

beseda, premiéra filmu, 

prezentácia tvorby 

verejnosť 54 

Informačná výchova - regionálna 

literatúra  2x 

informačná výchova,  Ţiaci ZŠ 52 

Deň Európy  3x beseda s prezentáciou, 

informácie o EÚ 

Ţiaci ZŠ 43 

Noc literatúry + beseda s Tina Van der 

Holland 

verejné čítanie, 

Medzinárodný projekt na 

podporu čítania 

verejnosť 74 

Zásady zdravej ţivotosprávy prednáška+dataprojekcia, 

zdravie školáka  

Ţiaci ZŠ 21 

Informačná výchova  6x informačná výchova, práca s 

encyklopédiami 

Ţiaci ZŠ 206 

Poskladaj si abecedu  5x pasovačka prvákov, prváci 

ako noví čitatelia 

Ţiaci ZŠ 210 

MDD očami tínedţerov Hodina etiky v kniţnici – stredoškoláci 18 
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cyklické stretnutie 

Čítajme si ...2011 čitateľský maratón, 

maratónske čítanie - rekord 

Ţiaci ZŠ 399 

Tvoríme z kníh  zábavné a tvorivé popoludnie 

v tvorivej dielni 

detskí 

čitatelia 

kniţnice 

62 

JÚN    

Názov podujatia Forma podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Zahrajme sa s knihou alebo 

KNIŢNIČNÝ JUNIÁLES 

juniáles v kniţnici, MDD s 

HEVIKLUBOM 

členovia 

Heviklubu 

12 

Známi rozprávkari P. Dobšinský a Hans 

Ch. Andersen 

prezentácia tvorby, hodina 

slov.jazyka a literatúry v 

kniţnici 

Ţiaci ZŠ 21 

V kráľovstve rastlín a ţivočíchov spoznávanie rastlín a 

ţivočíchov v prírode, v 

mestskom parku - hodina 

prírodovedy 

ţiaci ZŠ 29 

Braunove sochy v Čechách Výstava, výstava fotografií  

českého fotografa Jána 

Bartoša 

Široká 

verejnosť 

370 

Barack OBAMA - človek prezident Výstava, pracovný a 

súkromný ţivot amerického 

prezidenta - fotograf. 

Široká 

verejnosť 

370 

Peter Glocko a jeho román Ruţa pre 

Julesa Verna 

Prezentácia, beseda s 

prezentáciou tvorby autora 

ţiaci ZŠ 23 

Čítame si radi, podelíme sa aj s vami minifestival detskej knihy, 

besedy, divadielko, tvorivé 

dielne, ilustrácie ... 

deti MŠ, ţiaci 

ZŠ, 

stredoškoláci 

758 

Ján Botto - romantický básnik, autor 

balád a povestí 3x 

Prezentácia tvorby autora stredoškoláci 63 

JÚL    

Názov podujatia Forma podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Braunove sochy v Čechách Výstava, výstava fotografií  

českého fotografa Jána 

Bartoša 

Široká 

verejnosť 

150 

Barack OBAMA - človek prezident Výstava, pracovný a 

súkromný ţivot amerického 

prezidenta - fotograf. 

Široká 

verejnosť 

150 

Prázdninový raj v kniţnici aktivity pre prázdninujúce 

deti 

deti, mládeţ, 

dospelí 

150 

AUGUST    

Názov podujatia Forma podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Prázdninový raj v kniţnici aktivity pre prázdninujúce 

deti 

deti, mládeţ, 

dospelí 

150 

Letný tábor KNIHOVNÍČEK tábor - hry, zábava, výlet ..., 

Týţdenný letný tábor pre deti 

od 7do 12 

rokov 

31 
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Barack OBAMA - človek prezident Výstava, pracovný a 

súkromný ţivot amerického 

prezidenta - fotograf. 

široká 

verejnosť 

270 

SEPTEMBER    

Názov podujatia Forma podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Fotorámček ako spomienka na leto zábavné a tvorivé popoludnie 

v tvorivej dielni 

detskí 

čitatelia 

kniţnice 

46 

Ján Kalinčiak - prozaik, literárny kritik a 

pedagóg 

prezentácia tvorby stredoškoláci 22 

Uţ sme na II. stupni 3x informačná výchova, 

exkurzia v kniţnici 

ţiaci ZŠ - II. 

stupeň 

48 

Začiatok školského roka v kniţnici 4x informačná výchova, 

oboznámenie s kniţnicou-ppt. 

ţiaci ZŠ - II. 

stupeň 

76 

Roman Brat - Mordovisko Prezentácia autorovej tvorby ţiaci II.st.ZŠ 28 

Prechádzka s čarovnou aladinovou 

lampou 

Aladinové rozprávky  MŠ 18 

Ľudová verzus autorska rozprávka Hodina literatúry ZŠ  6. Roč. 22 

OKTÓBER    

Názov podujatia Forma podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Na návšteve v kaštieli  2x hlasné čítanie, záţitkové 

čítanie 

deti a mládeţ 39 

Spiace mesto - Martin Vopěnka autorské čítanie, beseda ţiaci II. 

stupňa ZŠ 

50 

Informačná výchova – MVS, katalógy 

slovenských kniţníc  6x 

informačná výchova  stredoškoláci 120 

Volubilis verbum - pohyblivé slovo literárne soirée, autorské 

čítanie 

široká 

verejnosť 

64 

Sladké posedenie pre seniorov reminiscentné stretnutie, 

posedenie-Mesiac úcty k 

starším 

seniori 25 

Svedomie - etická výchova Hodina etickej výchovy, 

cyklické stretnutie 

stredoškoláci 16 

A čo bolo ďalej? záţitkové čítanie ZŠ 23 

Tretí groš K mesiacu úcty k starším 9. roč. ZŠ 21 

Autori a autority - autor esejí a poézie Ľ. 

Visokay 

beseda verejnosť 32 

Informačná výchova – webový  portál 

Slovenská kniţnica  6x 

Informačná výchova stredoškoláci 141 

NOVEMBER    

Názov podujatia Forma podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Čistiareň duší prezentácia Zborníka LUK-u verejnosť 29 

Všetko nájdeš v knihách alebo kde bolo 

tam bolo  3x 

Rozprávkové popoludnie MŠ, ZŠ 125 

Autori a autority - stretnutie s Jurajom 

LIBEROM  

Beseda, prezentácia tvorby – 

cyklické stretnutie 

verejnosť 48 
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Michal Repovský: Kronika dejín 

Slovenska  

Beseda s autorom verejnosť 49 

Jules Verne - Cesta okolo sveta za 80 

dní  

Beseda, prezentácia ZŠ – 8. Roč. 15 

Rozprávka bez slov a do uška 2x pantomíma MŠ, ZŠ 63 

Kúzelný svet ilustrácií Jana Černého  výstava verejnosť 508 

Kniha, kniha otvor sa !   4x beseda ZŠ 78 

Informačná výchova -encyklopédie Informačná ýchova ZŠ 6. Roč. 41 

DECEMBER    

Názov podujatia Forma podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Autori a autority - stretnutie s Danielom 

Čiţmárom  

Beseda, prezentácia tvorby – 

cyklické stretnutie 

verejnosť 56 

Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl, 

atmosféra vianočná, liek na kaţdý 

bôľ 8x 

Predvianočné posedenie pri 

stromčeku 

MŠ, ZŠ 229 

Rozsvieťme si vianočný stromček  

v kniţnici!   12x 

Predvianočné stretnutie v 

kniţnici 

Prváci ZŠ 362 

Tri múdre kozliatka cestujú po svete Záţitkové čítanie, 

dramatizácia rozprávky 

MŠ 22 

Najkrajšie bájky pre menších i väčších Prezentácia bájok ZŠ 49 

Slovo zachytí, skutok utvrdí človeka Tvorba Ľ. Štúra stredoškoláci 23 

Moje najkrajšie Vianoce  Prezentácia zvykov stredoškoláci 67 

Od Lucie do troch kráľov Vianočné zvyky stredoškoláci 36 

Jeţiškova tvorivá dielňa Tvorivá dielňa Heviklub 21 

Najkrajšie bájky - záţitková prezentácia 

bájok pre špeciálnu ZŠ 

záţitková prezentácia bájok 

pre špeciálnu ZŠ 

pre špeciálnu 

ZŠ 

14 

 

 

Spolu uskutočnených 198 podujatí 

 Počet návštevníkov podujatí 10 391 
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          2.   Knižničné ukazovatele 
 

 

Ukazovateľ Skutočnosť 2010 Skutočnosť 2011 

Celkový stav fondu 42 031 43 993 

NL pre dospelých 14 100 14 915 

NL pre deti 2 528 2 552 

Beletria pre dospelých 13 873 14 709 

Beletria pre deti 11 512 11 817 

Počet kn.j.na 1 čitateľa 10,45 10,45 

Prírastky spolu 1 205 1 986 

Z toho: knihy a špeciálne dokumenty 1 205 1 986 

             Získané z: príspevok VÚC 522 548 

                                Sponzory, Grant MK SR  571 494 

                                Kultúrne poukazy - 131 

                                Dary a iné 112 721 

Periodiká                                 63 65 

Úbytky 725 24 

Počet registrovaných čitateľov 4 024 4 211 

% čitateľov z počtu obyvateľov 17,10 17,90 

Deti do 15 rokov 1 630 1 715 

Výpoţičky spolu 120 496 120 130 

Z toho: výpoţičky absenčné 99 771 101 295 

             Výpoţičky prezenčné  20 725 18 835 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 183 198 

Počet návštevníkov podujatí 6 102 10 391 

Počet návštevníkov kniţnice  47 548 44 921 

Počet návštevníkov kniţnice spolu 53 650 55 312 

Metodické návštevy 39 37 

Metodické konzultácie 146 129 

Edičná činnosť 16 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


