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IDENTIFIKA ČNÁ KARTA  ZA ROK 2012 
(kultúrne centrá, osvetové strediská, hvezdáreň, knižnice) 

 
1 NÁZOV ORGANIZÁCIE  ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA V TREBIŠOVE          

2 Sídlo M. R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov 

3 Forma hospodárenia Rozpočtová organizácia 

4 Celkový počet zamestnancov 
- fyzický / prepočítaný stav 
Z toho:  
- odborní zamestnanci (metodik,     
  knihovník...) 
- ostatní zamestnanci 
- pracujúci dôchodcovia    

 
       -   12        /   12,33 
 

- 9 
 
       -     2 
       -     1 

5 Priemerná mzda zamestnancov 
 

2010 2011 2012 
478,21 513,63  498,45 

 

6 Počet spravovaných objektov  

7 Počet podaných projektov (v r. 2012) 
        -  z toho úspešných:  
        -  v hodnote (€):                                 

-       3 
-       2 
-       6 488 € 

8 Rozpočet  
- na prevádzku: 
- na činnosť: 

2010 2011 2012 
142 628 143 157 126 003 
    1 517     2 373     3 545 

 

9  
Transfer od zriaďovateľa  
- na bežné výdavky: 
- na kapitálové výdavky: 

 
2010 2011 2012 
144 145 145 530    129 548 
    -     4 830         - 

 

10  
Príjmy  
- z prenájmu: 
- z vlastnej  činnosti: 
- iné mimorozpočtové (dary, sponzor, granty 

 
2010 2011 2012 
       -         -         - 
  9 959,98 10 086,76  12 827,87 
12 017   7 753,19    6 488 

 

11  
Výdavky  
- bežné: 
- kapitálové: 

 
2010 2011 2012 
163 075,74 161 005,55  144 098,79 
         - 4 827,83           - 

 

12  
Náklady na činnosť: 
 

 
2010 2011 2012 
  1 517  2 833,78   4 333,18 

 

13  
Hospodárenie 

- Náklady 
- Výnosy 
- Hospodársky výsledok 

 
2010 2011 2012 
   175 433,89 174 390,41 160 353,25 

175 360,44 173 689,89 160 635,50 
           -73,45      -701,70        282,25 

 

14  
Návštevnosť      (celkom na aktivitách) 

- Platená: 
- Neplatená: 

 
2010 2011 2012 
0 0 0 
6 102 10 391 16 817 

 

15  
Základné knižničné ukazovatele 

- počet zapísaných čitateľov 
- počet výpožičiek 
- knižničný fond – stav k 31.12. 

 
2010 2011 2012 
     4 024     4 211      4 223 
120 496 120 130 122 256 
   42 031    43 993    45 373 
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A/     ÚVOD – všeobecná charakteristika organizácie      
 
 

Zemplínska knižnica v Trebišove  je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. V súlade so Zriaďovacou listinou poskytovala 

knižnica aj v roku 2012 knižnično-informačné služby používateľom a čitateľom a tak 

zabezpečovala rovný prístup k informáciám pre všetkých bez rozdielu – sociálne slabším 

skupinám - dôchodcom, nezamestnaným, zdravotne znevýhodneným a pod.  

    Zemplínska knižnica bola aj v uplynulom roku neutrálnym a zároveň príjemným 

prostredím pre stretávanie sa a komunikáciu ľudí rôznych záujmových skupín, ich spájanie 

v spoločných aktivitách pre rozvoj regionálneho života. Knižnica nastúpila cestu 

komunitného centra poskytujúceho svoje služby všetkým skupinám občanov mesta 

a regiónu. Uvedomujeme si svoje postavenie a tiež možnosti pri skvalitňovaní kultúry 

v našom meste a regióne. A tak naša spolupráca  s rôznymi partnerskými organizáciami, 

záujmovými skupinami, obecnými úradmi a hlavne všetkými školami v meste a regióne 

a tiež cielená a nápaditá činnosť knižnice dopomohla k tomu,  že Zemplínska  knižnica 

v Trebišove dosiahla pozíciu rovnocenného partnera v regionálnej a miestnej komunite. 

     K prioritným úlohám knižnice v roku 2012 patrilo plnenie zriaďovateľom určených 

merateľných ukazovateľov činnosti a to počtu čitateľov - používateľov knižnice, počtu 

výpožičiek a  knižničnému fondu. Darilo sa nám napĺňať štandardy určené zriaďovateľom, 

čoho dôkazom sú naše hlavné číselné ukazovatele, ktoré dokazujú vzrastajúci výkon. 

Základným predpokladom bol kvalitný knižničný fond a jeho pravidelné a aktuálne 

doplňovanie. Toto všetko sme zvládli i napriek úspornému rozpočtu a to vďaka dotácii 

zriaďovateľa a grantu MK SR.  V roku 2012 sme zaregistrovali 4 223 čitateľov, ktorým  

sme požičali 122 226 knižničných dokumentov, navštívilo nás 61 015 návštevníkov, kúpili 

sme 1 400  nových kníh, odoberali sme 63 titulov novín a časopisov. Pre používateľov sme 

na objednávku vypracovali 121 rešerší, pre širokú verejnosť sme pripravili viac ako 200 

podujatí - besedy a stretnutia s tvorcami kníh, stretnutia záujmových skupín, hodiny 

informačnej výchovy pre deti, žiakov  a stredoškolákov, hodiny informačnej gramotnosti 

pre znevýhodnené skupiny, tvorivé dielne pre deti a ich rodičov, exkurzie, prednášky, 

prezentácie, výstavy a veľa ďalších aktivít na podporu čítania.  Všetky aktivity a ďalšiu 

činnosť v knižnici sme realizovali s cieľom „Aby bolo o nás počuť a aby o nás dobre 

rozprávali“, čo pre nás znamenalo vybudovať si značku knižnice, posilňovať jej 

transparentnosť a dôveryhodnosť. Vďaka tomu, ale aj vďaka inovovaným priestorom 
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komunitnej miestnosti, sa v uplynulom roku zvýšila návštevnosť našich podujatí zo strany 

obyvateľov mesta i regiónu. Aj vlani sa nám podarilo  vylepšiť a doplniť informačno-

komunikačné  technológie v knižnici, čím sme znova zvýšili kvalitu a úroveň našich 

poskytovaných služieb. 

     Ako verejná regionálna knižnica aj v uplynulom roku bola Zemplínska knižnica  

koordinačným, vzdelávacím,  štatistickým a metodickým strediskom pre mestské a obecné 

knižnice v trebišovskom regióne a na základe zmluvných vzťahov naďalej zabezpečovala 

doplňovanie ich knižničných fondov a poskytovala metodicko – poradenskú a konzultačnú 

službu. 

      Prostredníctvom webovej stránky, ktorú knižnica pravidelne aktualizovala a udržiavala 

živú, prezentovala všetky svoje aktivity a umožnila používateľom prístup k on-line 

katalógu. 

     Knižnica bola aj v roku 2012 členom Slovenskej asociácie knižníc, kolektívnym, ale aj 

individuálnym členom Spolku slovenských knihovníkov a tiež partnerskou knižnicou 

Národnej rady Slovenskej republiky.   

     Cieľom Zemplínskej knižnice v Trebišove aj v budúcnosti zostáva budovať na 

tradíciách ľudovej kultúry a tejto inštitúcie a svojou činnosťou a aktivitami prispievať k 

bohatému kultúrnemu životu v meste, v regióne a v samosprávnom kraji. 
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B/      Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých 
           úsekoch odbornej činnosti 
 
 
 I.     HLAVNÁ  ČINNOSŤ 
 

1. Knižničný fond 
 
 
Stav knižničného fondu  k 31.12.2012        45 373  zv. kníh 
Prírastok knižničného fondu   1 400  zv. kníh 
Úbytok knižničného fondu       20  zv. kníh 
Prírastok periodík     63  titulov  
      
 
     Doplňovanie knižničného fondu (KF) v roku 2012  zohľadňovalo finančné prostriedky 
na nákup knižničného fondu, potreby a požiadavky používateľov knižnice a aktuálnu 
ponuku na knižnom trhu. Pri nákupe knižničných fondov sme striktne vychádzali zo 
zákona o verejnom obstarávaní. Efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami v roku 
2012 viedlo k tomu, aby  nákup knižničného fondu bol realizovaný prevažne  u predajcov, 
ktorí poskytovali zľavy z predajných cien kníh. Rabat sa pohyboval v rozmedzí od 15% až 
do 30 %. Dobrá spolupráca bola rozvinutá hlavne s internetovými kníhkupectvami IKAR, 
PEMIC, i Martinus,  kde bol nákup realizovaný najčastejšie. Ďalej to boli distribútori kníh 
p. Lazík, kníhkupectvo Malý princ, Knihy Sabol, Knihy Andrea  a iní.  
Okrem finančných prostriedkov z rozpočtu knižnice sme získali financie z grantového 
systému MK SR, finančné príspevky od čitateľov za stratené a poškodené knihy a knižné 
dary od sponzorov.    
     Knižničný fond bol doplňovaný pravidelne novou literatúrou zo všetkých vedných 
odborov a uhrádzaný z finančných prostriedkov zriaďovateľa KSK a grantu MK SR. 
Pri doplňovaní KF sme vychádzali z potrieb a požiadaviek našich používateľov, a preto  z 
oblasti beletrie sme sa zamerali predovšetkým na knihy slovenských spisovateľov, novinky 
z prekladovej svetovej literatúry pre dospelých aj pre deti.  Z náučnej literatúry boli 
najžiadanejšie oblasti  pedagogika a výchova, vzdelávanie dospelých, sociálna práca vo 
všetkých oblastiach, starostlivosť o starých občanov, ošetrovateľstvo, tvorivosť detí  i 
dospelých, cestovanie, zdravie a životný štýl, cestovný ruch, ekonomická kríza a študijná 
literatúra pre študentov vysokých a stredných škôl z rôznych vedných odborov.   
     V uplynulom roku vyšlo niekoľko  nových monografií o obciach a mestách regiónu, 
zakúpili sme aj monografie regionálnych osobností – novinky, ale aj staršie vydania, ktoré 
nám vo fonde chýbali. Knihy sme získavali kúpou, ale aj darom od jednotlivých obcí a od 
regionálnych autorov. Do fondu regionálnej literatúry pribudlo 22 regionálnych 
monografií. 
     Knižničný fond sme doplnili aj o encyklopedickú  literatúru, zamerali sme sa na 
monografie a životopisné diela významných slovenských osobností, slovníky z rôznych 
vedných oblastí, ale aj publikácie z oblasti podnikania a ekonomicko – právne príručky, 
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ktoré boli využívané a žiadané hlavne podnikateľmi a študentmi ekonomických smerov. 

     Do fondu knižnice pribudlo v roku 2012  spolu  1 400 zv.  nových kníh v celkovej 
hodnote 8 995,19 €.   

To teda znamená, že na nákup  589 zv. nových kníh  knižnica  získala  financie  z  
grantového systému  MK SR   vo  výške  5 000 € a tiež z kultúrnych poukazov 21 zv. 
nových kníh vo výške 400 €. Na nákup 429 zv. kníh poskytol financie zriaďovateľ a to vo 
výške 3 595,19 €.  Formou darov od jednotlivcov, či čitateľov knižnice ako aj samotných 
autorov publikácií bolo získaných 349 zv. kníh a inou formou, čo predstavovalo hlavne 
náhradu za stratené knihy získala knižnica 12 zv. kníh.  

Na nákup 58 titulov periodík, ktoré knižnica odoberala v roku 2012, poskytol financie 
opäť zriaďovateľ a to v sume 1 706,52 €.  Ďalších 5 titulov periodík bolo získaných 
formou povinného výtlačku a darom. 

     V roku 2012 sme vynaložili na nákup knižničného fondu 10 701,71 €  čo je oproti 
minulému roku menej o 1 845,52 €.   

    Nákup novej literatúry do fondu knižnice  a následné spracovanie všetkých kníh 
prebiehalo pravidelne a systematicky. Všetky dokumenty boli evidované a odborne 
spracované  v knižnično-informačnom systéme Virtua s dodržiavaním stanovených 
pravidiel a pokynov SNK v Martine. Pokračovali sme v budovaní databázy periodík.            
Čitateľská verejnosť bola informovaná o novej literatúre prostredníctvom webovej stránky 
knižnice.  
     Ochrana knižného fondu bola aj v roku 2012 zabezpečovaná elektromagnetickým 
zabezpečovacím systémom, na základe ktorého sme každú získanú knihu opatrili 
ochranným zabezpečovacím prúžkom na viacerých miestach v knihe.  
     Fond chránime aj pravidelným upomínaním čitateľov o včasnom vrátení kníh, prípadne 
ich nahrádzaním pri strate adekvátnou publikáciou, alebo požadujeme finančnú náhradu 
knihy, cenu ktorej určuje akvizičná komisia. V roku 2012 bola zavedená nová služba pre 
čitateľov a to zasielanie upomienok elektronicky, prostredníctvom ich emailových adries. 
Táto služba zrýchlila upomienku pre čitateľa oproti poštovej upomienke o niekoľko dní 
a aj do knižnice sa tak môže kniha vrátiť skôr a byť skôr prístupná inému čitateľovi.  
     V uplynulom roku boli z fondu knižnice vyradené a zaradené do zoznamu úbytkov 
publikácie opotrebované, poškodené alebo nedobytné V roku 2012 bol úbytok 
knižničného fondu 20 kn. j.     
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2. Služby 
 

 

2.1   Používatelia – čitatelia 
 

 
Používatelia – čitatelia SPOLU 4 223 
% čitateľov z počtu obyvateľov mesta       17,95 % 

- do 15 rokov 1 830 
- dospelí 2 393 

Počet obyvateľov mesta                              23 521 
 
 

     Služby knižnice v roku 2012 využilo 4 223 zaregistrovaných používateľov 
/čitateľov/, čo je oproti predchádzajúcemu roku navýšenie o  12 čitateľov. Nie je to veľký 
nárast no teší nás, že napriek súčasnému nepriaznivému demografickému vývoju sme 
v uplynulom roku nezaznamenali pokles čitateľov, ale naopak nárast. A naozaj nárast 
nastal u detských čitateľov do 15 rokov, ktorých sme v roku 2012 zaregistrovali 1 830, čo 
je nárast o 115 oproti predchádzajúcemu roku. Domnievame sa, že tento nárast detských 
čitateľov spôsobila aj skutočnosť, že už niekoľko rokov je  prioritou činnosti knižnice 
okrem iného aj podpora čítania detí a mládeže. Deti navštevujú knižnicu od predškolského 
veku, jednak s rodičmi, ale hlavne so svojimi učiteľmi počas vyučovacieho procesu. U nás 
v knižnici prebiehajú mnohé z vyučovacích hodín.  Zároveň knižnica každoročne 
pripravuje mnohé detské podujatia pre materské školy, pre základné školy I. i II. stupňa, 
ktoré sú prijímané tak deťmi ako aj učiteľmi veľmi pozitívne. 
 Z celkového počtu bolo zaregistrovaných 2 393 dospelých používateľov vrátane 
stredoškolských a vysokoškolských študentov a dôchodcov. V roku 2012 umožnila 
knižnica potenciálnym používateľom na deň sv. Valentína zápis do knižnice zdarma. Za 
čitateľov knižnice sme teda na Valentína zapísali 84 nových používateľov. 
Percento všetkých používateľov z počtu obyvateľov predstavuje 17,96 %. 
     Z   kultúrnych   poukazov   sme   získali  1 488 €   a   z    toho   bolo  zaregistrovaných   
522 používateľov  /z toho 16 pedagógov,   196 stredoškolských študentov  a  310 detí do 
15 rokov/. Záujemcov o zápisné do knižnice prostredníctvom kultúrnych poukazov bolo 
oveľa viac, avšak MK SR obmedzilo príjem kultúrnych poukazov na určitý počet. Preto 
sme po vyčerpaní stanoveného limitu už nemohli prijímať ďalšie kultúrne poukazy od 
žiakov, študentov či pedagógov na zápis členského do knižnice. Prostredníctvom 
kultúrnych poukazov naša knižnica získala aj ďalšie finančné zdroje na nákup novej 
literatúry pre všetkých svojich čitateľov a to tak, že 400 € z celkovej sumy z kultúrnych 
poukazov použila na nákup literatúry.  
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  2.2  Výpožičky 
 
 
Výpožičky spolu 122 256 
Z toho absenčné 104 046 
Z toho prezenčné 18 210 
Výpožičky periodík 17 105 
Návštevníci knižnice spolu 61 832 
z toho návštevníci podujatí 16 817 
z toho návštevníci knižnice 45 015 

 

      
    V roku 2012 knižnica zrealizovala celkove  122 256 výpožičiek,  z toho bolo 17 105 
výpožičiek periodík.  Oproti predchádzajúcemu roku stúpol počet výpožičiek o 2 126 čo 
je veľmi potešujúce. Predpokladáme, že na zvýšení počtu výpožičiek  má významný podiel 
kvalitný knižný fond, a to najmä v oblasti náučnej a študijnej literatúry, ktorý sme dokázali 
pravidelne aktualizovať i napriek finančnej kríze, ktorá poznačila aj rozpočet knižnice. 
Samotní čitatelia nám v priebehu roka vyjadrovali osobnú spokojnosť s kvalitou a 
zložením nášho knižničného fondu. 
Z celkového počtu výpožičiek bolo absenčných 104 046 výpožičiek /čo predstavovalo 
85,11 % z celkového počtu výpožičiek/ a prezenčných 18 210 výpožičiek /čo 
predstavovalo 14,89 % z celkového počtu výpožičiek/.  
     Knižnicu  navštívilo  45 015 návštevníkov, ktorým sme poskytli nielen absenčné a 
prezenčné výpožičné služby, ale aj špeciálne služby – internet, kopírovanie a tlač 
dokumentov z fondov knižnice, skenovanie dokumentov, väzbu dokumentov a rešeršné 
služby. Návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí bolo 16 817 čo predstavovalo 
oproti uplynulému roku pomerne vysoký nárast (o 6 426),  ktorý pripisujeme najmä 
významným výstavám, ktoré sme v knižnici mali a ktoré nám značne zvýšili návštevnosť. 
Spolu teda knižnicu navštívilo 61 832 návštevníkov. 
Knižnica počas letných mesiacov poskytovala služby letnej čitárne na mestskom 
kúpalisku, v ktorej si mohli návštevníci prečítať všetku knižnicou odoberanú dennú tlač. 
Letnú  čitáreň  na  mestskom  kúpalisku   navštívilo  1 305 návštevníkov,  ktorí  
zrealizovali  5 320    prezenčných výpožičiek novín a časopisov.  
      

 
    2.3  Špeciálne knižnično-informačné služby 
 
     Okrem výpožičnej činnosti pracovníci služieb zabezpečovali aj ďalšie knižnično-
informačné služby. Veľkú pozornosť venovali aj individuálnej práci s používateľom a 
uspokojovaniu ich čitateľských potrieb a požiadaviek.  
Používateľom bolo poskytnutých  5 018 bibliografických a faktografických informácií, 
ktoré poskytol úsek regionalistiky a  zamestnanci útvaru služieb  a 1 693 špeciálnych 
knižnično-informačných služieb, ktoré poskytoval hlavne útvar služieb knižnice.   
     Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica poskytovala svojim 
používateľom  tieto služby: kopírovacie služby, laminovanie, hrebeňová väzba 
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dokumentov, skenovanie, pomoc pri tlačení elektronických dokumentov z internetu, CD, 
USB kľúčov.  V našej knižnici je tiež možnosť bezdrôtového WiFi pripojenia na internet. 
Služby  verejných internetových staníc využívalo  501  používateľov. Registrovaní 
čitatelia mohli aj v uplynulom roku využívať prístup na internet 1 hodinu denne zdarma. 
Keďže mesto Trebišov nemá žiadnu internetovú kaviareň, internetové služby v knižnici 
využíva aj naďalej veľa používateľov z radov tzv. jednorázových vstupov. Počet 
návštevníkov internetu v priebehu roka bol 10 202. 
     Zemplínska knižnica sprístupňovala svoje fondy a poskytovala svoje služby aj 
prostredníctvom elektronického on-line katalógu, ktorý je súčasťou internetovej stránky 
a tiež umožnila individuálny prístup čitateľa k svojmu kontu. Používatelia využívali našu 
web stránku aj na objednávku rešerše, MVS, kontrolu svojho konta a prolongovanie 
výpožičky. Veľkú pozornosť sme venovali pravidelnej aktualizácií našej webovej stránky 
www.kniznicatv.sk   - pravidelné uverejňovanie informácií o pripravovaných podujatiach, 
fotodokumentácia z podujatí, upútavky ... 
Celkovo bolo návštevníkov on-line služieb spolu 48 212 – t.j. návštevníci www stránky 
+ on-line katalógu + elektronických referenčných služieb (v rámci služby „Spýtajte sa 
knižnice“) + využitie elektronického dodávania dokumentov. 
     Z ďalších elektronických služieb prostredníctvom emailov to boli aj zasielanie rešerší 
a telefonická a SMS oznamovacia služba o došlej MVS výpožičke, o vrátení žiadaného 
dokumentu. V uplynulom roku sme zaviedli ďalšiu službu a to zasielanie elektronických 
upomienok čitateľovi prostredníctvom jeho emailovej adresy.  
. 
    

    2.4  Medziknižničná výpožičná služba /MVS/ 
 

     Literatúru, ktorú knižnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala svojim 
používateľom prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby /ďalej len MVS/. Túto 
službu využilo  339 používateľov a bolo zaslaných 652 žiadaniek  (dokumenty a články). 
Išlo najmä o literatúru pre vysokoškolských študentov z oblasti pedagogiky, ekonomiky, 
sociálnej práce, práva, psychológie, sociológie, medicíny, dopravy... Na zabezpečenie 
MVS a xerokópií článkov knižnica využívala najmä on-line žiadanky MVS jednotlivých 
knižníc. Zároveň z našej knižnice bolo objednaných prostredníctvom MVS  58 
dokumentov pre čitateľov iných knižníc na Slovensku. 
 
 
 
   2.5  Vzdelávacie a kultúrne  podujatia     
 
     Zemplínska knižnica pripravila a zorganizovala v roku 2012 spolu 203 vzdelávacích 
a kultúrno-spoločenských podujatí, na ktorých sa zúčastnilo v tomto roku až 16 817  
návštevníkov. Tento vysoký prírastok návštevnosti spôsobili hlavne výstavy, ktorých bolo 
v uplynulom roku oveľa viac a boli pre návštevníkov veľmi zaujímavé a atraktívne. 
Najvyššiu návštevnosť sme zaznamenali pri výstave Biblia včera, dnes a zajtra (2922 
účast.) Taktiež výstava s názvom Staroba sa nás dotýka (750 účastníkov) aj výstava 
preparovaných zvierat s názvom Kde je les tam je život (650) zaznamenala vysokú účasť. 
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Pomerne vysokú účasť mali aj výstavy venované hlavne deťom a to výstava interaktívnych 
hračiek – Vynálezy, hlavolamy, spoločenské a logické hry, hračky, netradičné 
fyzikálne pomôcky (425) a tiež výstava Krtko a jeho kamaráti (820). Z celkového počtu 
podujatí sme teda uskutočnili 15 výstav, 59 podujatí typu informačnej výchovy a 129 
ostatných podujatí rôznych foriem ako besied so spisovateľmi, prezentácii tvorby autorov, 
prednášok, zážitkových,  rozprávkových scénických čítaní, literárnych a autorských čítaní, 
tvorivých dielni, čitateľské a výtvarné súťaže, iné zábavné súťaže, kvízy, karneval, 
minifestival, pasovačka prvákov, prezentácia ďalšieho zborníka literárneho - umeleckého 
klubu. Všetky aktivity knižnice boli prístupné na internetovej stránke www.kniznicatv.sk., 
na web stránke  Terraincognita, infolib a mesta Trebišov. 
     Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré zorganizovala a uskutočnila 
knižnica boli  zamerané na podporu čítania najmä u detí, získavanie pozitívneho vzťahu 
k čítaniu a vytváraniu návyku mladých používateľov na pravidelné návštevy knižnice ako 
zdroja poznania a všestranných informácií. Boli určené pre všetky vekové kategórie so 
zameraním na aktivity podporujúce slovenskú literatúru a kultúru. Išlo o podujatia, ktoré 
vyplývali z celospoločenských a čitateľských požiadaviek. 
     Máme veľmi dobre rozvinutú spoluprácu so všetkými materskými, základnými 
i strednými školami v meste i špeciálnymi školami,  ale počas roka nás navštívili aj žiaci 
z mnohých základných škôl z regiónu. Snahou knižnice bolo spestriť a obohatiť vyučovací 
proces materských a základných škôl a ponúknuť školám podujatia pripravované v 
prepojení na ich výchovno-vzdelávací proces. 
     Naďalej sa rozvíjala činnosť a aktivity literárno-umeleckého klubu (LUK-u) 
a výsledkom ich činnosti bol 9.  zborník prác členov literárneho klubu  s názvom 
„Rodinná slávnosť “. V závere roka bola jeho prezentácia. Pravidelne mesačne pre deti 
základných škôl prebiehala v knižnici v popoludňajších hodinách tvorivá dielňa – Tvoríme 
z kníh, každý mesiac pod iným názvom.  Deti tam vytvárali rôzne zaujímavosti z papiera, 
vlny, handier, sadry, moduritu, sviečok, plastelíny - ilustrovali, modelovali, hrali 
divadielko, zdobili, vyrábali ...  
Uskutočnili sme aj besedy so súčasnými slovenskými spisovateľmi, spisovateľkami i 
ilustrátormi: Táňou Keleovou-Vasilkovou,  Janou Pronskou, Štefániou 
Opremčákovou, Emíre Khidayer, Dionýzom Dugasom, Pavlom Hirax Bari čákom, 
Romanom Bratom i ilustrátorom Miroslavom Regitkom. 
Atraktívnym a zaujímavým podujatím bola diashow cestovateľa Romana Vehovského, 
ale aj beseda o araboch a arabskom svete so spisovateľkou Emíre Khidayer, prvou ženou 
slovenskej diplomacie špecializovanej na oblasť Blízkeho východu a bývalou diplomatkou 
v Kuvajte, Egypte a Iraku. 

Príjemný čas v knižnici strávili aj účastníci prednášky s Dionýzom Dugasom venovanej 
bylinkám, kde sa dozvedeli veľa o tom ako bylinky poznávať, zbierať a užívať. Už po 
tretíkrát sme znova na netradičnom mieste nášho mesta zorganizovali populárnu Noc 
literatúry , ktorej hosťom bola spisovateľka  Štefánia Opremčáková. Jej rozprávanie 
o svojej tvorbe natoľko oslovilo prítomných, že táto spisovateľka prijala pozvanie na 
ďalšiu besedu so stredoškolákmi. 
     Každoročne najbohatší na podujatia je Týždeň slovenských knižníc,  počas ktorého 
organizujeme najviac podujatí. Ani tohto roku to nebolo ináč, na besedu sme si pozvali 
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najmladšiu slovenskú spisovateľku 13 ročnú Stelku Brix, ktorá u detí mala veľký úspech. 
Na spoločnom stretnutí s deťmi našich základných škôl sa stretli spisovateľ Roman Brat 
a ilustrátor jeho kníh Miroslav Regitko. V knižnici prijala v tomto čase pozvanie aj naša 
regionálna autorka Gréta Grajcarová, ktorá píše hlavne o Trebišove.   
Deň ľudovej rozprávky u nás trval celý týždeň, pretože na čítačky Dobšinského 
rozprávok sa nám nahlasovali všetky základné školy, a tak nebolo možné tento nápor 
zvládnuť za jeden deň. Veľký úspech mala   výstava o Krtkovi a jeho priate ľoch, ktorá  
bola neodolateľná nielen pre malých, ale aj veľkých návštevníkov. Výstava bola obohatená 
o  plyšovú postavičku nadmernej veľkosti Krtka. Pre veľkú návštevnosť na výstave sme 
museli vypracovať harmonogram návštev aby všetky deti stihli u nás v knižnici navštíviť 
Krtka a zažiť jeho zaujímavé príbehy v podaní našich šikovných knihovníčok.  
Ako každoročne aj teraz nastal v knižnici chaos pri prihlasovaní sa detí na dobrodružnú 
Noc s Andersenom. V nie veľkých priestoroch knižnice bolo počas noci s Andersenom 
rušno a tesno. Deti bolo habadej a zábavy ešte o kúsok viac. 
V hodnotenom roku 2012 sme sa zapojili do súťaže Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj 
ty a tiež do čitateľského maratónu s UNICEF Čítajme si ...2012, ako i do súťaže 
Šaliansky Maťko.  
V lete sme zorganizovali prázdninový raj pre všetky prázdninujúce deti a tiež  6. ročník 
letného čitateľského tábora Knihovníček, tentokrát s názvom Z pirátskej truhlice 
cenností. V spolupráci s českým centrom vzniklo veľmi netradičné, ale o to zaujímavejšie 
stretnutie s českými hercami na scénickom čítaní knihy Dračí polévka v rámci projektu 
LiStOVáNÍ.cz. Informa čné výchovy pre druhý stupeň základných škôl i pre 
stredoškolákov sme sa snažili orientovať vždy na niečo zaujímavé aby sme spestrili 
a vzbudili väčší záujem práve u tejto najkritickejšej skupiny používateľov. Týmto 
spôsobom sme uskutočnili 44 krát informačnú výchovu. Pre  I. stupeň ZŠ  a  MŠ   bola 
informačná  výchova uskutočnená 15 x.  
Prezentácia ďalšej básnickej zbierky Krása a bolesť, spisovateľa Roberta Hakalu (ktorý 
je zároveň vedúcim literárno-umeleckého klubu v našej knižnici), sa uskutočnila v  
knižnici a čitateľom ju autor ponúkol ako vianočný darček práve pri jej prezentácii. 
Koncom roka sa u nás prezentoval – krstil aj ďalší už deviaty zborník prác členov 
Literárno-umeleckého klubu „Rodinná slávnosť“. V Mikulášskom a vianočnom šate 
bola knižnica oblečená od začiatku decembra, no prvé svišťanie strigôňskych metiel začalo 
už na sv. Martina, neskôr na Katarínu a Ondreja. Predvianočná mágia pokračovala ďalej 
Barborou a Luciou, no ešte predtým boli na Mikuláša obdarené dobré deti.   
Okrem týchto okomentovaných podujatí boli v knižnici uskutočnené aj ďalšie podujatia, 
ktoré sa počas roka zopakovali niekoľko krát. Všetky ostatné sú uvedené v tabuľkovom 
prehľade aktivít. 
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II.  REGIONÁLNA  ČINNOSŤ 
 
 

1. Bibliografická, dokumentačná a informačná 
   činnosť 

 
1.1   Fond regionálnej literatúry  

 
     Je využívaný pri poskytovaní informácií regionálneho charakteru a k prezenčnému 
štúdiu používateľov. Bol priebežne doplňovaný a naďalej 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.  
     Výstrižkový 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. Regionálny 
knižničný fond propaguje a sprístupňuje úsek regionalistiky. 
     Naďalej prebiehalo spracovávanie regionálnej článkovej databázy, do ktorej pribudlo 
v roku 2012  nových  záznamov  v počte 943. Táto databáza  obsahuje spolu 7 215    
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.   Pramene spracovania tvorili všetky 
dochádzajúce tituly periodík z hľadiska článkov regionálneho  charakteru. Regionálne 
články z celoštátnych periodík uchovávame iba v elektronickej podobe. Regionálne 
periodiká archivujeme kompletne. 
V uplynulom roku vyšlo niekoľko  nových monografií o obciach a mestách regiónu, 
zakúpili sme aj monografie regionálnych osobností – novinky, ale aj staršie vydania, ktoré 
nám vo fonde chýbali. Knihy sme získavali kúpou, ale aj darom od jednotlivých obcí a od 
regionálnych autorov. Do fondu regionálnej literatúry pribudlo 22 regionálnych 
monografií. 
 
 

    1.2  Konzultačné a referenčné služby 
 
     Pri spracúvaní rešerší a vyhľadávaní bibliografických a faktografických informácií bola 
využívaná databáza VIRTUA, webový portál kis3g.sk, fond regionálnej literatúry, 
výstrižkové albumy, fond Zemplínskej knižnice a webové dokumenty z internetu. 
Informácie boli poskytované a rešerše spracovávané na požiadanie čitateľov, používateľov 
a pracovníkov knižnice.  
Rešeršné služby, poskytovanie informácií, okrem osobného odberu boli zasielané aj 
elektronickou poštou. O túto špeciálnu službu pretrváva neustály záujem. 
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Vypracovaných bolo 121 rešerší, v ktorých bolo 4 285 záznamov. Spolu bolo 
poskytnutých 5 018  bibliografických a faktografických informácií, ktoré poskytol úsek 
regionalistiky a útvar knižnično-informačných služieb. 
Konzultačné a referenčné služby boli poskytované čitateľom a používateľom osobne, 
telefonicky aj elektronicky pri : 
- orientácii v knižnično-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 2012 metodické oddelenie  kompletizovalo a spracovávalo 
ročné výkazy o činnosti knižníc za obecné a mestské knižnice v okrese. Skompletizované 
výkazy sa postupne nanášali do elektronickej podoby pre potreby MK SR. Vypracované 
potrebné sumárne výkazy za jednotlivé typy knižníc (v potvrdenej tlačenej forme)  boli 
doručené príslušnej regionálnej knižnici s krajskou pôsobnosťou na ďalšie spracovanie. 
Následne skompletizované výkazy za knižnice regiónu sa zaslali do Slovenskej národnej 
knižnice v Martine, kde sa tieto výkazy archivujú aj spolu s vypracovaným Rozborom 
činnosti mestských a obecných knižníc okresu Trebišov za rok 2012. 
     V roku 2012 sa naďalej pokračovalo v budovaní dokumentácie týkajúcej sa stavu 
a činnosti jednotlivých obecných a mestských knižníc regiónu. Poskytovala sa metodická 
pomoc pri aktualizácií, vyraďovaní,  pri prepracovávaní knižničného fondu, v tých 
knižniciach, kde sú nezrovnalosti v evidencii. Účelová metodická pomoc sa poskytla 
Obecnej knižnici Somotor z dôvodu odovzdávania knižnice novej knihovníčke, ako aj 
metodická inštruktáž k základným knihovníckym úkonom.  Ďalej sa poskytla metodická 
pomoc pri aktualizácií knižničného fondu, pri  jeho roztriedení podľa jednotlivých 
tematických skupín, pri kompletnom prepracovávaní celého knižničného fondu, ako aj pri 
samotnom uložení kníh do nových priestorov v  Obecnej knižnici Hriadky. V roku 2012 zo 
strany metodického oddelenia bolo uskutočnených spolu 39 metodických návštev a  176 
metodicko-poradenských a konzultačných služieb telefonických. Obecným   
knihovníkom    a    obecným    úradom    bolo    zaslaných  329 e-mailov, na základe 
ktorých boli obecné knižnice informované napríklad o novinkách, ktoré ponúklo  
Internetové metodické centrum pre obecné knižnice počas celého roka.  
     V elektronickej podobe im boli zaslané aj niektoré metodické materiály, ktoré 
metodické oddelenie v roku 2012 vydalo. Bol vydaný a zaslaný  Knihovnícky poradca 
(Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu) č. 1. a č. 2.  
     Obecným knižniciam, ktoré už viac rokov patria medzi stagnujúce knižnice bol zaslaný 
mail Riešenie pre stagnujúce knižnice, na základe ktorého mali príslušné obecné úrady 
rozhodnúť o ďalšom osude tej ktorej obecnej knižnice podľa zákona 183/2000 Z. z. 
o knižniciach. 
     Školským knižniciam bola zaslaná informácia o Súťaži o najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc.  Tejto súťaže sa pravidelne 
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zúčastňuje Školská knižnica Strednej Odbornej školy v Trebišove. Tá si aj v tomto roku 
uskutočnila podujatie v spolupráci s nami a to formou prezentácie:   Zemplínsky poet srdcom 

a dušou -  Mikuláš Kasarda.  Do  súťaže sa prihlásilo   318 školských knižníc a táto knižnica 
sa umiestnila na 48. mieste s počtom pridelených 73 bodov.   Školské knižnice boli 
úsekom metodiky informované nielen  o 5. ročníku česko-slovenského projektu Záložka 
do knihy spojuje školy, ale aj o celoslovenskej kampani na podporu čítania 
a zviditeľnenia knižníc  Do knižnice . 
     Finančné prostriedky na nákup kníh cez grant MK SR na rok 2013 požiadala Obecná 
Brehov, ktorej bola koncom roka 2012 poskytnutá metodická pomoc pri vypracovaní tohto 
projektu. 
     Centrálne a koordinované doplňovanie knižničného fondu  s dôrazom na kvalitnú 
literatúru sa zabezpečovalo pre obecné knižnice na základe zmlúv medzi Zemplínskou 
knižnicou v Trebišove a jednotlivými obecnými úradmi nášho regiónu.      
Zmluvy o nákupe knižničného fondu podpísali tieto obecné úrady: Nižný Žipov, Dargov, 
Brezina, Veľký Ruskov, Malý Ruskov, Hrčeľ, Brehov, Kazimír, Lastovce, Sirník, 
Zemplínska Teplica a Kysta v hodnote 1 236 €. Nákup kníh pre obecné knižnice 
z preddavku obecných úradov  bol zrealizovaný v celkovej hodnote  1 238,92 € v 
kníhkupectve Marsab  v Trebišove a realizovalo  Je to náš dlhodobý predajca, ktorý nám 
poskytoval pri nákupe kníh 25 % zľavu. Táto zľava je poskytnutá aj obecným knižniciam, 
pre ktoré sa priebežne počas roka centrálny nákup uskutočňuje. Spolu bolo uskutočnených 
24 výberov nových kníh pre hore uvedené  obecné knižnice.  
Niektoré obecné a  mestské knižnice v regióne si nákup knižného fondu realizujú už 
pravidelne individuálne, podľa vlastného výberu predajcov, ako aj vlastného pohľadu na 
výber jednotlivých titulov, ktoré sú v ich knižniciach jednotlivými čitateľmi žiadané.  
 
 

 
3. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami,  

             rôznymi inštitúciami 

 
      3.1   Na území mesta 

       Knižnica spolupracovala s: 
 
− Mestským kultúrnym strediskom Trebišov,  
− Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína  
− klubami dôchodcov v meste,  
− špeciálnymi základnými školami v meste i špeciálnym odborným učilišťom  
− všetkými materskými školami v meste, 
− všetkými základnými školami  v meste, 
− všetkými strednými školami a učilišťom v meste 
− základnými školami v regióne 
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3.2  Celoslovenská spolupráca 

− knižníc Prešovského a Košického kraja 
− knižníc v rámci MVS 
− s Českým centrom na Slovensku 
− Knižnicou pre mládež mesta Košíc 
− Knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých M. Hrebendu v Levoči 
− UNICEF 
− Vydavateľstva IKAR 
− Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

 
 

 

Knižnica je členom: 
− Slovenskej asociácie knižníc,  
− Spolku slovenských knihovníkov,  
− partnerskou knižnicou Národnej rady SR 
 
 
 
  III.  PROGRAMY  A PROJEKTY  
 

1. Informatizácia knižnice 
 
     Zemplínska knižnica vlastní z výpočtovej techniky  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. Knižnica umožňuje svojim používateľom 
aj bezdrôtové /WiFi/ pripojenie na internet. 
Ďalej knižnica vlastní 10 tlačiarní, 3 kopírovacie stroje a  3 skeneri, 2 dataprojektori.  Od 
roku 2006 knižnica vlastní elektromagnetický bezpečnostný systém na ochranu 
knižničného fondu. 
     Pre poskytovanie špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica ďalej vlastní 
laminovací stroj, stroj na hrebeňovú väzbu, skartovací stroj.  
   
   

2. Projektová činnosť 
 

 

    V roku 2012 boli vypracované 3 projekty do Grantového systému MK SR.  Na nákup 
literatúry v podprograme 2.5 s názvom Nové knihy potešia i poučia, ktorý bol podporený 
sumou 5 000 €.   V podprograme 2.1 s názvom Doplnenie výpočtovej techniky v knižnici 
to bol projekt na doplnenie a obnovu výpočtovej techniky, tento projekt nebol podporený. 
Prostredníctvom grantu MK SR sme získali aj finančné prostriedky za kultúrne poukazy 
v hodnote 1 488 €. Spracovali sme aj projekt do Nadácie SPP na vydanie publikácie „Z 
klenotnice kultúrnych, umeleckých a literárnych smerov a ľudovej tvorby južného 
Zemplína do začiatku 21. storočia“  v sume 3 000 € - nepodporený.   Projekt do 
Karpatskej nadácie na komunitnú aktivitu minifestival detskej knihy s názvom „Čítame si 
radi, podelíme sa aj s Vami“ v sume 2 500 € tiež nebol podporený   
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IV.  VYHODNOTENIE  ÚLOH  VYPLÝVAJÚCICH  ZO   

         STRATEGICKÝCH  DOKUMENTOV 
 
 
 
Strategický cieľ 1 
Optimalizovať prevádzku zariadení kultúrnych aktérov 
 
Dôležitou podmienkou pre činnosť knižnice je jej priestorové usporiadanie, ktoré  sa 
snažíme každým rokom modernizovať, nakoľko knižnica má byť príjemným a neutrálnym 
miestom pre štúdium, trávenie voľného času i stretnutí všetkých generácii, miestom 
reflektujúcim požiadavky verejnosti  na moderné funkčné a estetické prostredie. Snažíme 
sa zvýšiť kvalitu nových, trendových knižnično-informačných služieb s cieľom aby sme 
dosiahli vyšší komfort pre používateľov. No najväčším problémom knižnice je i naďalej 
nedostatok miesta pre dokumenty a užívateľov a chýbajúci bezbariérový prístup - 
špecifický cieľ 2 – vytvoriť nové, optimalizovať využívanie existujúcich priestorov 
jednotlivých zariadení pre inovatívne iniciatívy a účely podpory kultúrnych podujatí 
 
V našej knižnici sa neustále zvyšuje kvalifikačná úroveň pracovníkov s cieľom adaptovať 
sa na rýchle sa meniace odborné nároky profesie. Pôsobia tu odborne vzdelaní 
a motivovaní pracovníci, s vysokou úrovňou počítačovej a informačnej gramotnosti, ktorí 
sú schopní byť aktívnym spojovacím článkom medzi používateľom, knižným fondom 
a informačným zdrojom. Odborní zamestnanci sa zúčastňujú rôznych odborných  porád, 
vzdelávacích podujatí, seminárov, prednášok a konferencií organizovaných SNK v Martine 
aj v iných vedeckých, krajských či regionálnych knižniciach, riaditeľka sa zúčastnila  
medzinárodnej  konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch INFÓRUM 2012 
v Prahe - čím sme splnili  špecifický cieľ 4 – rozvinúť ľudské zdroje a zlepšiť 
zručnosti a schopnosti existujúceho personálu kultúrnych zariadení 
 
Na základe dobrého marketingu služieb – všetky aktivity a činnosti v knižnici sme 
realizovali s cieľom „Aby bolo o nás počuť a aby o nás dobre rozprávali iní“ a na 
inovatívnych podujatiach /scénické čítania, poskytovanie príležitosti pre osobný tvorivý 
rozvoj, povzbudzovanie fantázie a kreativity detí a mládeže/ sme zvýšili záujem 
obyvateľov o kultúrne podujatia a služby v našej organizácii a dali opäť možnosť využiť 
kultúrne poukazy žiakom, 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 
 
Organizácia má vytvorené a vybudované veľmi dobré partnerstvá a spoluprácu so 
všetkými kultúrnymi organizáciami v regióne, ale aj mimo regiónu. Manažment a personál 
má dobré schopnosti a zručnosti komunikovať cez internet - špecifický cieľ 6 - čím sme 
zvýšili dôveryhodnosť, spoľahlivosť v partnerských vzťahoch 
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Knižnica má vybudovaný vlastný systém propagácie, ktorý sa nám veľmi osvedčil a tým 
môžeme 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 
služieb a podujatí 
 
 
 

Strategický cieľ 2   
Skvalitniť pôsobenie školského systému na deti  mládež za účelom zvýšenia ich 
kultúrneho povedomia a ich systematického zapojenia do iniciatív v oblasti 
kultúry 
 
Spolupracujeme so školami na rozvoji čitateľskej gramotnosti detí a mládeže a svojou 
účasťou knižnice podporujeme kampane na podporu čítania a spoločenskej prestíže čítania 
a dobrej knihy. V knižnici prebiehajú inovatívne spôsoby vyučovania, ktoré vedú 
k zvýšenému záujmu detí a mládeže o aktívne zapojenie do ponúkaného diania na 
hodinách literatúry, etiky, estetiky, dejepisu,  mnohokrát  za aktívnej účasti rôznych 
osobností  kultúrneho života. Máme nadviazané spoľahlivé kontakty pre danú spoluprácu 
a tak zaisťujeme vhodnú motiváciu aj pre dané osobnosti, ktoré s nami spolupracujú  – 
špecifický cieľ 1 - optimalizovať vyučovanie predmetov v oblasti kultúry za účelom 
zvýšenia kultúrneho povedomia mládeže 
 
Máme vytvorený ponukový list aktivít,  ktorý každoročne rozširujeme o ďalšie témy 
regionálneho charakteru a tak deti a  mládež majú možnosť spoznávať históriu, ale aj 
súčasnosť regiónu – špecifický cieľ 4 - zvýšiť mieru zapojenia detí a mládeže 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  každoročné vydávanie 
Zborníka prác členov tohto klubu – v roku 2012 vyšiel zborník pod názvom Rodinná 
slávnosť. Úsek regionalistiky získava, spracuváva, uchováva a sprístupňuje fond 
regionálnej literatúry a miestnej tlače za celý región. Slúži tiež ako informačné centrum, 
ktoré zabezpečuje informácie o regióne a pre región.  
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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 žánru aktivity. 
 
 
 

Strategický cieľ 6  
Zvýšiť mieru propagácie všetkých záujmových oblastí a sfér kultúry a zlepšiť 
marketing existujúcich a pripravovaných podujatí 
 

Knižnica sa svojou činnosťou zaraďuje do nekomerčnej kultúry . V populácii regiónu 
a mesta sme zvýšili podiel tých, ktorí majú širšie povedomie o činnosti knižnice a ich 
službách a disponujú potrebnou úrovňou vzdelania a zručností pre využívanie týchto 
služieb. Manažment, ale aj personál, má dostatočne rozvinuté vedomosti a zručnosti, 
ktorými účinne prezentuje a ponúka naše aktivity nielen používateľom knižnice, ale aj 
rôznym  návštevníkom. 
 
 
 
 
Tradi čná  ľudová kultúra 
 
Knižnica vytvára také podmienky a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, aby 
bola inštitucionálne chránená a sprístupnená pre súčasných i budúcich návštevníkov. 
Orientujeme sa hlavne na zber, ochranu a prezentáciu tradičnej hmotnej kultúry. 
Zhromažďujeme záznamy duchovnej kultúry a folklóru, ktoré majú výpovednú hodnotu 
o regionálnej vlastivede. 
Vo výchovno-vzdelávacom procese podporujeme a skvalitňujeme doterajšie formy 
využívania tradičnej ľudovej kultúry v sieti základných a stredných škôl.  
Vydavateľsko-prezentačná činnosť našej knižnice prinášala informácie o TĽK v našom 
regióne cez túto publikačnú činnosť – „Z klenotnice kultúrnych, umeleckých a literárnych 
smerov a ľudovej tvorby južného Zemplína do začiatku XXI. storočia“, „Zemplínčina 
v rodine slovenských nárečí“. 
 
 
 
 
Akčný plán práce s mládežou 
 
Knižnica spolupracuje s ostatnými spoločenskými organizáciami a inštitúciami na podporu 
všetkých aspektov zdravého a úspešného rozvoja mládeže. V oblasti práce s mládežou sa 
kladie dôraz na vytváranie možnosti výberu podľa vlastných záujmov a problémov a na 
iniciovaní samostatnej prípravy aktivít. Dominujú tu aktivity zamerané na čitateľskú 
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gramotnosť, vzdelávanie a orientáciu v informáciách. Metódy a formy, ktoré sú u nás tak je 
to pestrosť a interaktivita liniek na webovej stránke knižnice, zážitkové a scénické čítania, 
pomoc a rady pri učení a spracovaní domácich úloh, či seminárnych prácach. 
Organizujeme aktivity pre rozvoj národného a regionálneho povedomia. 
 
 

Vyhodnotenie výkonov knižnice, podľa schválených štandardov  
 

Č.  
Ukazovateľ  /indikátor 
Výkonu knižnice 

 
Slovenský 
štandard 

 
Benchmark 

 
Benchmark 
po 
zohľadnení 
špecifík 
jednotlivých 
knižníc 
KSK 

 
Výkony 
Zemplínskej 
knižnice 
v Trebišove 
v r. 2012 
 
 

1 Počet knižných 
jednotiek získaných 
kúpou 

ročná obnova KF ako 
celku 

3 -5 % obnova KF 
(kategória 20 000 – 
40 000 obyvateľov)  
3,5 – 7,5 % obnova 
KF (kategória 
100 000 a viac 
obyvateľov) 

 
 
2 % 

 
 
2 % 

 
 

1 039 kn.j. 

= 2,36%  
 

2  Suma finančných 
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 
 

 
10 eur na knihu 
 
 
 
 
 

10 eur na 
knihu 

10 eur na 
knihu 

 
8,38 € 
z prostried-
kov VÚC, 
 
10,58 € 
z Grantu MK 
SR 
 
Spolu: 8,66 € 
 

3 Počet titulov periodík 100 – 150 titulov 
(kategória 20 000 – 
40 000 obyvateľov) 
300 a viac titulov 
(kategória 100 000 
a viac obyvateľov) 
 

 
50 – 80 
titulov 
 
100 - 150 

 
50 – 80 
 
 
100 - 150 

 
63 titulov 

4 Počet PC s internetom 
pre verejnosť 

7 - 10 ks PC 
(kategória 20 000 – 
40 000 obyvateľov) 
20 ks a viac PC 
(kategória 100 000 
a viac obyvateľov) 

1/200 – 600 
čitateľov 

1/200 – 600 
čitateľov 

 
18 PC 
 
 1 PC / 235 
čitateľov 
 

5 Týždenný počet 
prevádzkových hodín 

45 - 52 
(kategória 20 000 – 
40 000 obyvateľov) 
58 a viac 
(kategória 100 000 
a viac obyvateľov) 

56 -60 Min 50 
hodín, 
s rešpektova
ním posunu 
záverečných 
hodín pre 

 
50 hodín 
týždenne 
pre 
verejnosť 
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 verejnosť 
6 Počet študijných miest 

(miesta v študovni, 
čitárni a verejne 
prístupové body na 
internet) 

45 - 55 miest 
(kategória 20 000 – 
40 000 obyvateľov) 
120 miest 
(kategória 100 000 
a viac obyvateľov) 
 

40  – 55  
 
 
100 - 120 
 

40  – 55  
 
 
100 - 120 
 

50 
študijných 
miest 

7 Výpožičky na 1 
zamestnanca 
vykonávajúceho 
knihovnícke činnosti 

15 000 výpožičiek 
(kategória 20 000 – 
40 000 obyvateľov) 
15 000 výpožičiek 
(kategória 100 000 
a viac obyvateľov) 

10 000 
výpožičiek 

60 – 70 % 
slov. 
štandardu 
(9000 – 
10 500 
výpožičiek) 
dosiahnuť 
v horizonte 3 
rokov, 
70 – 80 % 
slov. 
štandardu 
(10 500 – 
12 000 
výpožičiek) 
Dosiahnuť 
v horizonte 5 
rokov 

 
13 584  

výpožičiek  
na  
1 knihovníčku 
 
 
 

57,75 % 
 
(t.j. 
výpožička na 
1 knihov. : 
počet obyv. 
 

13 584:23 521)  
 

8 Výpožičky na 1 čitateľa V štandardoch na 
úrovni SR sa 
uvádzajú výpožičky 
na 1 obyvateľa 7-9 
výpožičiek na 
obyvateľa 
(kategória 20 000 – 
40 000 obyvateľov) 
1,5 – 3 výpožičiek 
na obyvateľa 
(kategória 100 000 
a viac obyvateľov) 

30 / za rok Min. 20/rok  
28,95 
výpožičiek 
na 1 
čitateľa 

9 Percento čitateľov 
z počtu obyvateľov 

15 %  
(kategória 20 000 – 
40 000 obyvateľov) 
2,5 % 
(kategória 100 000 
a viac obyvateľov) 

15 % Rozpätie 10 
– 15 %, 
Pri knižnici 
VKJB 2,5 -5  
% 

 
17,95 % 
čitateľov 
z počtu 
obyvateľov 

10 Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných 
knižnicou 

Nesleduje sa – 
štandard nie je 
stanovený 

4 ročne   
     0    
(6 služieb- 
r.2013) 

11 Počet AVD 
v knižničnom fonde 

štandard nie je 
stanovený 

3 % 
z knižnič-
ného fondu 

1 – 3 % 0,03 % 
z celkového 
knižn. fondu 
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C/   Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia  

        a prevádzky 
               
                                 
 

Organizačná schéma 

 

 
 
 
 
 
Popis pracovnej činnosti  knihovníka na Útvare knižnično-informačných služieb 
/ÚKIS/ 

- Úsek  krásnej literatúry pre dospelých 
- Úseku náučnej literatúry pre dospelých 
- Úsek literatúry pre deti a mládež 

 
- samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej a informačnej činnosti, 
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- práca s automatizovanými informačnými zdrojmi,  
- informačné zabezpečenie vzdelávacích a odborných potrieb používateľov, 
- spolupráca s jednotlivými inštitúciami a školami, 
- individuálna práca so skupinami občanov so špecifickými potrebami, 
- zabezpečovanie kultúrno-výchovných podujatí knižnice, 
- 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 knižnice 

- vedenie a práca v tvorivých dielňach pre deti, 
- výzdoba knižnice pri rôznych aktivitách organizovaných knižnicou 
- zhotovovanie reklamných pútačov najrozličnejších tvarov podľa vlastných návrhov 

rôznymi technikami – výtvarníčka (60 % úväzok) 
- udržiavanie 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 služby obecným 
knižniciam, 

- spracováva a vyhodnocuje štatistiku obecných knižníc, 
- vykonáva edičnú činnosť, spracováva a vydáva metodické materiály. 

 
Popis pracovnej činnosti na úseku doplňovania a spracovania fondov 

- elektronické spracovanie knižničných 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 používateľom, 

- zhromažďuje neknižničné regionálne dokumenty a spracováva ich, 
- spracovávanie záznamov o dokumente. 

 
 
       Riaditeľka knižnice vedie pracovné porady vedenia knižnice a zamestnancov, ktoré sa 
zaoberali: 

- úlohami a plnením plánovaných ukazovateľov,  
- prijatými legislatívnymi opatreniami,  
- plnením a kontrolovaním konkrétnych úloh, ktoré vyplynuli z požiadaviek 

zriaďovateľa, metodických usmernení stavovských organizácií a interných potrieb 
pre technické organizačné zabezpečenie plynulého chodu knižnice. 
 

     Zamestnanci boli priebežne na pracovných poradách oboznamovaní s aktuálnymi 
informáciami v oblasti knihovníctva a riadenia knižnice z čoho sú vedené zápisy.  
  
    Aktívnou spoluprácou medzi zamestnancami jednotlivých úsekov sa darilo 
zabezpečovať plynulý tok informácií a výmenu získaných skúseností. 
 
     Vedenie knižnice na základe plánu kontrolnej činnosti uskutočňovalo pravidelné 
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kontroly plnenia úloh a jednotlivých činností na všetkých úsekoch útvaru riadenia a služieb 
 
     Zemplínska knižnica Trebišov vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch 
Mestského kultúrneho strediska Trebišov. Z toho vyplýva, že ochrana a správa budovy je 
v ich kompetencii.  
Bezpečnosť práce a požiarnu ochranu nám v mesiacoch 1-3/2012 zabezpečovala f. VIMA 
– Viktor Naď Trebišov. Od 4/2012 túto činnosť prebral p. Hreha Jozef, N. Hrabovec 
a vykonáva ju prostredníctvom  pravidelných školení našich zamestnancov. Celkový 
náklad na túto činnosť činí 279,72 € na rok 2012. 
 
 
 
Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí  
 
 Názov podujatia Honoráre,dohody 

+ odvody 

Repré  Ostatné S P O L U  

€ 

5.3. Výstava „Krtko“  12,41  12,41  
23.3. Beseda Stela Brix  7,40  7,40 
19.3. Výstava interaktívnych 

hračiek-Stavrovský 
  11,49 11,49 

29.3. Brat + Regitko 185,18 + 123,45   308,63 
2.4. Staroba sa nás dotýka-

Úradník 
123,45 28,63  152,08 

16.5.  Noc  literatúry  27,60  27,60 
7.6. Minifestival  35,70 16,- 51,70 
20-
24.8 

tábor "Knihovníček" 
- poistenie      
- spotrebný materiál 
- obedy 
- občerstvenie 
- cestovné 
- vrátený poplatok 
- kancel.potreby 
/farbičky, 
   lepy ...... 
Vybraný poplatok od 
účastník. 
490,- € 
 

 
 
 

  
30,- 

69,79 
127,80 
77,93 
61,80 
28,-  

94,68 

 
 

 
 
 
490,-   
-490,-  

 
 

0 

26.9. beseda spisov. T. 
Keleová- Vasilková 

 23,42  23,42 

23.10. "Od babičky na boľačky"  8,69 5,90 14,59 
8.11. beseda Pronská  8,69 14,78 23,47 
19.11. beseda Opremčáková  8,69 5,38 14,07 
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21.11. beseda Vehovský   41,03 41,03 
3.12. beseda Emire Khidayer 

-ubytovanie 
-cestovné 

 6,35  
30,50 
36,48 
14,30 

 

87,63 

10.12 Region. spisovateľ R. 
Hakala 

  12,66 12,66 

 S p o l u :    788,18 € 

 
 
 

 
 

I. VYHODNOTENIE  EKONOMICKEJ  ČINNOSTI 
 
Hospodárenie organizácie v roku 2012 
 
 Rozpočet organizácie a jeho úpravy  
 
Zemplínska knižnica v Trebišove mala na rok 2012 pôvodne schválený rozpočet príjmov 
a výdavkov vo výške 125 024,- €, z toho transfery Košického samosprávneho kraja /ďalej 
len KSK/ vo výške 125 024,- €, vlastné príjmy 8 100,- €. 
 
 
UKAZOVATE Ľ Schválený 

rozpočet r. 
2012 

Úprava rozpočtu 
+zvýšenie 
-zníženie 

Skutočný 
rozpočet  
r.2012 
 

Skutočnosť 
31.12. 2012 

a/Bežné transfery 
-prevádzková          

   dotácia KSK  
   -na činnosť 

 
125 024,-  

 
 

 

  979,- 

 

3 389,- 

   156,-   

 
126 003,-  

 
 

3 545,-  

 
125 965,79  

 
 

3 545,-  

b/ bežné transfery 
   /dary a granty/ 
  -dotácia MK SR 
  -kultur.poukazy 
 

 
 

0 
0 
 

 
 

5 000,-  
1 488,-  

 

 
 

5 000,- 
1 488,- 

 
 

5 000,-  
1 488,-  

 
c/ bežné transfery 
    vlastné príjmy 

 
8 100,- € 

 
 

 
8 100,-  

 
12 827,87 

d/ kapitálové 
     transfery 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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Úpravy výšky rozpočtu 
 
Na základe rozpočtových opatrení  v našej knižnici boli vykonané tieto úpravy rozpočtu : 

- rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 4. 2012 – navýšenie rozpočtu o 3 389,- €  
výdavky súvisiace s nákupom knižného fondu + činnosť  

- rozpočtovým opatrením zo dňa 16. 5. 2012 – navýšenie rozpočtu o 5 000,- € - 
dotácia MK SR – projekt „Nové knihy potešia i poučia - nákup knižničného fondu“ 

- rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 10. 2012 – navýšenie rozpočtu o 156,- 
spolufinancovanie projektu MK SR  

- navýšenie rozpočtu zo dňa 26. 10. 20012 – zmluva s MK SR poskytnutie dotácie 
prostredníctvom kultúrnych poukazov v sume 400,- € 

- úprava zo dňa 18. 12. 2012 sa týka poskytnutej dotácie s MK SR prostredníctvom 
kultúrnych poukazov v sume 1 088,- €.  

- rozpočtovým opatrením zo dňa 18. 12.2012 – navýšenie rozpočtu o 979,- na mzdy 
+ odvody  

 
 
Plnenie príjmov 
 
Ukazovateľ Schválený 

rozpočet r. 2012 
Úprava  
rozpočtu r. 2012 

Skutočnosť 
k 31. 12.2012 

Čerpanie 
 

Príjmy z prostriedkov 
VUC 
/zdroj 41-001/ 
 

 
125 024,- 

 

 
129 548,- 

 

 
129 548,- 

 
 
 

 
129 510,79 

Vlastné príjmy 
/zdroj 46/ 

 
8 100,- 

 
8 100,- 

 
12 827,87 

 
8 100,- 

Príjmy zo ŠR 
/zdroj 111-05/ 

 
0 

 
6 488,- 

 
6 488,- 

 
6 488,- 

Spolu 133 124,- 144 136,- 148 863,87 144 098,79 
 
     
Vlastné príjmy – zdroj 46 
  
Položka VP Skutočnosť 

k 31.12. 2012 
v € 

Zápisné+knihy pre zamest. 6 453,61 
Upomienky 2 145,20 
MVS 644,52 
Kopírovanie+tlač 82,40 
Internet 277,07 
Rešerš+sken. 146,01 
Za spracovanie 1 042,31 
Za knihu /amortizácia/ 789,92 
úroky 3,09 
Dobropis fa /VSE KE/ 197,69 
Preplatok Soc.poisťovňa 1 046,05 
  
S P O L U : 12 827,87 
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Zemplínskej knižnici v roku 2012 bol daný rozpočet vlastných príjmov 8 100,- €, ktorý 
sme prekročili o 3 481,04 €. V položke vlastných príjmov máme zahrnutý aj preplatok voči 
VSE Košice za rok 2011 v celkovej sume 197,69. Taktiež v roku 2012 bola v našej 
organizácii vykonaná kontrola zo Sociálnej poisťovni za roky 2004-2012. Na základe 
protokolu o výsledku kontroly nám bol vrátený preplatok v celkovej sume 1 046,05 €. 
Naši čitatelia mali možnosť úhrady zápisného na rok formou kultúrnych poukazov z MK 
SR, ktoré  boli preplácané prostredníctvom zriaďovateľa/zdroj 111-05/ v celkovej sume 
1 488,- €.  
 
 
Čerpanie výdavkov 
 
Číslo Položka Schválený 

rozpočet 
 1.1. 2012 

Úprava 
rozpočtu 
r. 2012  

Skutočnosť 
31.12.2012 

Vlastné + 
iné  
Zdroje 

 Počet pracovníkov  
13 

 
13 

 
12 

 
- 

      
610 Výdavky na mzdy 81 615,- 74 863,- 74 839,88 - 
620 Poistné a príspevok 

zamestnávateľa 
 

26 700,- 
 

26 145,62 
 

26 145,62 
 

- 
621-623 
625 

Poistné ZP 
Poistné SP 

7 600,- 
19 100,- 

7 340,45 
18 805,17 

7 340,45 
18 805,17 

- 

630-640 Výdavky na tovary 
a služby 

 
16 709,- 

 
28 539,38 

 
28 525,29 

 
14 588,-  

631 Cestovné tuzemské 350,- 708,75 708,75  
632 Energie 4 600,- 4 783,12 4 769,03  
633 Materiál 2 009,- 6 959,09 6 959,09 10 118,- 
634 Dopravné 570,- 1 202,91 1 202,91  
635 Údržba techniky, 

budov.. 
830,- 3 103,57 3 103,57  

636 Nájom budov, 
objektov.. 

5 500,- 6 285,60 6 285,60  

637 Služby.. 2 600,- 4 190,54 4 190,54 4 470,-  
642 Nemocenské dávky, iné 250,- 1 305,80 1 305,80  
      
600 Výdavky spolu 125 024,- 129 548,- 129 510,79 14 588,- 
      
 
V položke 610 – výdavky na mzdy je celkové čerpanie 74 839,88 € v tom sú započítané 
tarifné platy 68 606,27 €, osobné príplatky 2 300,- €, ostatné príplatky – príplatky za 
odpracovanú sobotu + riadiace príplatky v celkovej sume 2 425,61 € a odmeny 1 508,- €. 
 
V položke 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa je celkové čerpanie 26 145,62 €. 
Sú to odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 
 
V položke 630 – 640 výdavky na tovary a služby je celkové čerpanie 43 113,29 € z toho 
vlastné a iné zdroje v sume 14 588,- €. Sú v tom zahrnuté podpoložky – cestovné-tuzemské 
pre vlastných zamestnancov na semináre, školenia a metodická pomoc obciam v celkovej 
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sume 512,85 € a zahraničné cestovné 195,90 €. 
V podpoložke 632 – Energie a komunikačné poplatky sú zahrnuté poplatky za telefóny, 
poštovné a internet. /bližšia analytika – tabuľka nákladov/ 
Podpoložka 633 – Materiál je čerpanie 17 077,09 € z toho 10 118,- € je čerpanie 
z vlastných a iných zdrojov – z toho nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov  
10 701,71 €.  
Významnú podpoložku tvorí nákup výpočtovej techniky v celkovej sume  3 149,18 €, 
v ktorej je zahrnutý nákup 3 ks nových PC zostáv + softvéry, ktorými chceme skvalitniť 
služby pre našich užívateľov.  V tejto položke je zahrnutý taktiež nákup tonerov na tlač 
edičnej činnosti knižnice. Ostatné podpoložky tvorí nákup kancelárskych a hygienických 
potrieb a ostatný všeobecný materiál /bližšia analytika – tabuľka nákladov/ 
V podpoložke 634 – dopravné je zahrnutý nákup PHM – 538,75 € a taktiež údržba 
služobného auta nákup olejov, kvapalín a náhradných dielov v celkovej sume 654,16 €. 
V podpoložke 635 – údržby je čerpanie 3 103,57 €. 
V roku 2012 Zemplínska knižnica zrealizovala údržbu  podlahy na oddelení beletrie  
v celkovej sume 1 345,33 €  
Do údržby bola zahrnutá aj údržba výpočtovej techniky 430,- € a pravidelná štvrťročná 
údržba  celoslovenského knižničného softvéru Virtua  v sume 1 163,99 €. 
Zemplínska knižnica Trebišov je v prenájme Mestského kultúrneho strediska Trebišov bez  
nájomných nákladov a tak v podpoložke 636 eviduje 6 285,60 € na prevádzkové náklady. 
Podpoložka 637 zahŕňa služby za stravovanie, ktorú si knižnica hradí z vlastných príjmov 
v celkovej sume 4 470,- €, propagáciu knižnice /spravovanie web stránky/, prídel do SF, 
odmeny pracovníkov na dohodu o vykonaní práce, cestovné náhrady.  
V podpoložke 642 je zahrnuté dvojmesačné odchodné pracovníčky, ktorá odišla do 
starobného dôchodku + nemocenské dávky /prvých 10 dní/ v celkovej sume 1 305,80 €. 
/bližšia analytika – tabuľka nákladov/ 
 
 
500 – Spotrebované nákupy  -  v členení položiek 
 

U k a z o v a t e ľ 
 

Skutočnosť k 31.12. 2012 
v € 

501.1001 Spotreba – inter. vybavenie         1 908,33 
501.1002 Spotreba – výpoč. technika   
501.1002 Spotreba - tonery            

2 435,62 
903,82 

501.1009 Spotreba – knihy, učebnice   
501.1009 Spotreba – časopisy a periodiká 
501.1009 Spotreba – tlač a väzba 

8 995,19 
1 706,52 
369,60 

501.1010 Spotreba – prac.obuv, odev 360,- 
501.1102 Spotreba – PHM                           536,81 
501.1104 Spotreba – motor. oleje, kvap.. 11,30 
501.1601 Spotreba – kancelár.papier          169,- 
501.1602 Spotreba – kancel. potreby           338,55 
501.1603 Spotreba – hygien. a čistiace        281,35 
501.1604 Spotreba – autodiely 207,20 
501.1605 Spotreba – náhrad.diely 196,27 
501.1606 Spotreba – oprava a údržba 220,69 
501.1607 Spotreba – propagačný mater.     44,20 
501.1690 Spotreba – ostatný všeob.mat.     424,73 
502.1801 Spotreba – elektrická energia       2 220,22 
S P O L U : 21 329,40 
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511 -518 SLUŽBY – v členení položiek 
 

U k a z o v a t e ľ 
 

Skutočnosť k 31.12. 2012 
v € 

511.1002 Oprava a údržba výpoč.techniky 430,- 
511.1004 Oprava a údržba prevádz. stroj. 72,12 
511.1008 Oprava a údržba kníh 60,- 
511.1021 Oprava a údržba dopr.prostried. 30,- 
511.1040 Revízia a preskúšanie 32,13 
S P O L U 511 : 624,25 
512.1101 Cestovné tuzemské 535,77 
512.1103 Cestovné zahraničné 195,60 
S P O L U 512 : 731,67 
513.1  1  Repré – akcie ZK, dary, pohost. 276,12 
513.1  2  Repré - riaditeľka 14,30 
S P O L U 513 : 290,42 
518.1801  Školenia,kurzy, semináre 388,21 
518.1803  Propagácia, reklama 240,- 
518.1831  Nájomné – budov, objektov 6 285,60 
518.1851  Parkovné, diaľničné 10,- 
518.1861 Ostatné služby – pevná linka 373,01 
518.1862 OS – mobilné telefóny 543,70 
518.1863 OS - internet 1 193,04 
518.1864 OS - poštovné 524,35 
518.1872 OS – udrž.softvéru pravidelné 1 163,99 
518.1874 OS – Softver – nákup  714,- 
518.1892 OS – Likvidácia odpadu 570,96 
518.1899 OS – Iné ostatné služby 139,96 
S P O L U 518 : 12146,82 
  
521.1        Mzdové náklady 74 854,16 
521.1990  Odmena na základe dohôd 555,52 
S P O L U 521 : 75 409,68 
524.1       Zákonné sociál. poistenie 26 145,72 
S P O L U 524 : 26 145,72 
527.1120 Odchodné 1 085,- 
527.1130 Prídel do soc. fondu 670,- 
527.1140 Náhrady pri PN 220,80 
527.1150 Príspevok na stravu 4 153,32 
S P O L U 527 : 6 129,12 
538.1   Ostatné dane a poplatky 432,76 
548.1  Ostatné náklady 555,81 
551.11 Odpisy dlhodob.majetku 402,36 
553.1   Tvorba ostatných rezerv 2 941,42 
563.1  Kurzové straty 0,97 
568.1   Ostatné finanč. náklady 105,20 
591.1  Splatná daň z príjmov 0,63 
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II.  VYHODNOTENIE  AKTIVÍT V OBLASTI  INVESTI ČNEJ 

            ČINNOSTI 

 
 
V roku 2012 Zemplínska knižnica nerealizovala žiadne aktivity, rekonštrukcie a opravy, 
ktoré by vyžadovali kapitálové, investičné prostriedky. 
 
 
 
 

III.  PRÍČINY PRETRVÁVANIA PRÍPADNÝCH NEDOSTATKOV 
 
Zemplínska knižnica neeviduje žiadne nedostatky, ktoré by vyžadovali konkrétny popis, 
alebo riešenie. 
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D/   PRÍLOHY  
        
                                                                                                              

I.    EDIČNÁ  ČINNOSŤ  
 
1. Rozbor činnosti mestských a obecných knižníc okresu Trebišov v roku 2011 
 
2. Ľudmila Podjavorinská zakladateľka modernej slovenskej literatúry pre deti  
    ( biografia a personálna výberová bibliografia), aj prezentácia v PowerPointe 
 
3. Daniela Hivešová-Šilanová najväčšiu časť svojho života zasvätila Rómom 
    (biografia a personálna výberová bibliografia), aj prezentácia v PowerPointe 
 
4. Elena Čepčeková rozprávačka zážitkov a skúsenosti 
    (biografia a personálna výberová bibliografia), aj prezentácia v PowerPointe 
 
5. Básnik Robert Hakala a jeho literárna štvrťstoročnica  v umeleckom klube... 
    (biografia a personálna výberová bibliografia) 
 
6. Odvážna a statočná slovenská žena Hana Ponická 
    (biografia a personálna výberová bibliografia) 
 
7. Knihovnícky poradca (Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu 
    Trebišov)   č. 1  
 
8. Knihovnícky poradca (Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu 
    Trebišov)  č. 2 
 
9. Michal Repovský 
    (personálna výberová bibliografia) 
 

Ostatná koncepčná činnosť: 
 
-     Vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2011 

− Plán činnosti knižnice na rok 2012 
 
Regionálnemu autorovi Pavlovi Ružanovi vydala Zemplínska knižnica v Trebišove 
publikácie: 
 

1. Pavol Ružan: Biografický a náučný slovník južného Zemplína. II. diel 
2. Pavol Ružan: Erby miest a obcí južného Zemplína 
3. Pavol Ružan: Zemplínčina v rodine slovenských nárečí 
4. Pavol Ružan: RNDr. Jozef Iľko, CSc. Meteorológ (medailón osobnosti) 
5. Pavol Ružan: Andrej Ščerbík (medailón osobnosti) 
6. Pavol Ružan: PhDr. Július Galgan, stredoškolský profesor, herec, režisér 

a publicista (medailón osobnosti) 
7. Pavol Ružan: Mikuláš Kasarda, básnik Zemplína (medailón osobnosti) 
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8. Pavol Ružan: Ing. Pavol Chvála 
II.    TABUĽKOVÉ  PREHĽADY  AKTIVÍT 

 

 

      1.   Vzdelávacie  a kultúrne  aktivity 

 
JANUÁR      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účast
níci 

Biblia včera, dnes a zajtra Výstava, 
prednášky 

Historické, novodobé 
a najnovšie Biblie – 300 ks 

Všetky skupiny 2922 

100 rytín Rembrandta výstava 100 rytín s biblickou 
tematikou 

Všetky skupiny 300 

Rozprávačka zážitkov a 
skúseností 

Hodina 
literatúry v 
knižnici 

Život a tvorba spisovateľky I. stupeň ZŠ 25 

V ríši bájok a rozprávok 
4 x 

Hodina lit. v 
knižnici 

Bájky a ich mravné 
ponaučenia 

I. stupeň ZŠ 28 

Na maškarnom bále u 
Popolušky 

karneval Karnevalová bál s maskami I. a II. stupeň 
ZŠ 

15 

H. Ch. Andersen a jeho 
tvorba 

prezentácia Život a tvorba ZŠ 21 

Návšteva v kaštieli  2x prezentácia Pamäť a motivácia ZŠ, SŠ 38 
Najkrajšie bájky  3x súťaž O najpoučnejšiu bájku, ktorú 

deti našli v knižnici v knihách 
ZŠ 46 

Informačná výchova        SŠ 24 
FEBRUÁR      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účast
níci 

Šaliansky Maťko Okresná 
súťaž 

Prednes slov. povestí ZŠ 52 

Cestujeme po svete   hodina 
zemepisu 

Zábavný zemepis s kvízom 
o získaných poznatkoch 

ZŠ 23 

Kráľovstvo čiar a farieb 
3 x 

Prednáška, 
súťaž 

Ilustrácie, ilustrátori-pojmy 
a význam 

ZŠ 78 

Tvoríme cestou necestou-
Rímska mozaika  2x 

Tvorivá 
dielňa 

Cestovanie po krajinách 
a mestách 

ZŠ 66 

Informačná výchova    2x   SŠ 46 
 Valentínske potešenie   Zápis 

zdarma 
Darček pre milovanú osobu Všetky skupiny 142 

Valentínske potešenie pre 
deti   

Tvorivá 
dielňa 

Výroba darčekov pre 
najmilších 

ZŠ 21 

Zdravý život s babkinými 
bylinkami  2x 

prednáška Ako bylinky spoznávať, 
zbierať a užívať 

Všetky skupiny 87 

Dionýz Dugas-výber 
z fotografickej tvorby 

výstava Výber z fotografickej tvorby Všetky skupiny 500 

Ja to zvládnem  2 x Prednáška, 
súťaž 

Rady o tom ako zvládať rôzne 
životné situácie 

SŠ 78 

Si chlapec alebo gentleman, 
dievča ... 

Hodina 
etickej 
výchovy 

Cyklické stretnute – 
spoločenská etiketa 

Osemročné 
gymnázium 

13 

Pavol Hirax Baričák- beseda Autorské čítanie verejnosť 126 
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spisovateľ, cestovateľ  2 x 
MAREC      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účast
níci 

Krtko a jeho priatelia   12 x Výstava,  
Tvorivá 
dielňa, 
ilustrácie ... 

Rozprávanie o Krtkových 
príbehoch, o priateľstve ... 

MŠ, ZŠ,  
SŠ-pedagog. 

820 

Stela Brix  3 x Beseda  Najmladšia slovenská 
spisovateľka 

ZŠ 114 

Deň (týždeň) ľudovej 
rozprávky   5x 

Čítanie, 
rozpráv.ilust
rovanie, 
dramatizácie 

Všetko o P. Dobšinskom 
a jeho rozprávkach 

MŠ, ZŠ 135 

Vynálezy, hlavolamy ... Výstava  Interaktívne hračky MŠ, ZŠ, SŠ 425 
Informačná výchova   7x   ZŠ 175 
Vzácne návštevy Bratislavy 
2x 

prezentácia Potulky po Bratislave a jej 
historických pamiatkach 

SŠ 66 

Regionálna autorka Gréta 
Grajcarová   2x 

beseda S regionálnou autorkou kníh 
o histórii Trebišova 

ZŠ 72 

Roman Brat  2x beseda O tvorbe pre deti ZŠ 83 
Miroslav Regitko   2x beseda Ilustrátorské zážitky 

a skúsenosti 
ZŠ 83 

Zahrajme sa na knižnicu workshop O tom, čo všetko sa robí v 
knižnici  

ZŠ 24 

Noc s Andersenom Čítanie, 
súťaž 

Medzinárodné podujatiek 
oslavám výročia H. Ch. 
Andersena 

ZŠ 35 

APRÍL      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účast
níci 

Staroba sa nás dotýka výstava K Európskemu roku aktívneho 
starnutia 

verejnosť 750 

Spoznávame les s lesnými 
pedagógmi 

Prednáška, 
súťaž 

Stretnutie s lesnými 
pedagógmi v mestskom parku 

ZŠ 220 

Kde je les tam je život Výstava, 
súťaže, hry 

Zameraná na ochranu prírody 
a životného prostredia 

ZŠ 650 

Chránené územie Tajba 
2 x 

prednáška Spoznávanie Národnej 
prírodnej rezervácie Tajba 

ZŚ, SŠ 58 

Poznaj a chráň súťaž Medzi ZŠ v meste o ochrane 
prírody 

ZŠ 51 

Informačná výchova     5x   MŠ, ZŠ 118 
MÁJ      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účast
níci 

Noc literatúry 2012 Verejné 
čítanie 

Večerným čítaním predstaviť 
verejnosti súčasnú európsku 
literatúru 

verejnosť 52 

Štefánia Opremčáková beseda So spisovateľkou verejnosť 76 
Čítajme si ... 2012 čítanie nonstop 6 hodinový čitateľský 

maratón 
ZŠ  439 

Informačná výchova    6 x   ZŠ 158 
Kresťanskí dôchodcovia v 
knižnici 

stretnutie Stretnutie klubu kresťanských 
dôchodcov – aktivity knižnice  

seniori 31 

JÚN      



 34

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účast
níci 

Dotkni sa kníh Karla Maya Výstava, 
čítačky 

Veľmajstrovo dobrodružnej 
romantiky a jeho dielo 

ZŠ 380 

Fajčenie, drogy? A čo ďalej? prednáška O škodlivosti a drogovej 
závislosti 

SŠ 29 

Erika Matonoková    2x beseda Na minifestivale detskej knihy 
autorské čítanie 

ZŠ 77 

Čítame si radi, podelíme sa 
aj s Vami 

Minifestival 
detskej 
knihy 

Hry, súťaže, tanec, spev, šport 
... 

Mš, ZŠ, SŠ 488 

Sex v tráve výstava Výnimočná foto výstava 
o detailoch z intímneho života 
hmyzu 

ZŠ, SŠ, 
verejnosť 

520 

Súčasné osobnosti  nášho 
regiónu 2x 

prezentácia Významné osobnosti regiónu 
v športe, umení, vede ... 

SŠ, verejnosť 61 

JÚL      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účast
níci 

Letom-svetom súťaž Cieľ: poslať pohľadnicu 
knižnici z prázdninových 
vandrovačiek, výletov, 
táborov ... 

ZŠ, SŠ 5 

AUGUST      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účast
níci 

Prázdninový raj v knižnici Prázdninové 
stretnutia 

Každý štvrtok strávený 
v knižnici pri hrách, zábave, 
šantení počas prázdnin 

MŠ, ZŠ, SŠ 88 

Knihovníček Letný tábor 6. ročník letného čitateľského 
tábora 

ZŠ 52 

SEPTEMBER     

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účast
níci 

Spomienky na leto vo 
fotorámčekoch 

Tvorivá 
dielňa 

Vytvorenie rámčeka pre foto 
z prázdnin či dovolenky 

ZŠ 62 

Špirhač, gacek, trúlelek výstava Netopierí život Široká verejnosť 490 
Informačná výchova    10 x   ZŠ 233 
Guľko Bombuľko   12x Výstava, 

čítanie, 
dramatizácie 
... 

Ilustrácie P. Čisárika – 
divadelné a scénické 
výtvarníctvo 

MŠ, ZŠ 780 

T. Keleová-Vasilková beseda Autorské čítanie, 
autogramiáda, stretnutie 
s čitateľmi 

Široká verejnosť 92 
 

OKTÓBER      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účast
níci 

Od babičky na boľačky výstava Liečivé rastliny, ľudové 
liečiteľstvo, čajové zmesi 

širokáverejnosť 420 

Eva Sitášová – babičkine 
bylinky 

Prednáška 
k výstave 

S E. Sitášovou z Východosl. 
Múzea v Košiciach 
o bylinkách 

verejnosť 65 

Informačná výchova  8x  On-line katalóg, web stránka SŠ 182 
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knižnice 
Jesenná rošáda Tvorivá 

dielňa 
Vyrábame kvety z listov MŠ, ZŠ 45 

Dračia polievka  2x Scénické 
čítanie 

S českým centrom divadelné 
scénické čítanie 

ZŠ 96 

Povesti a legendy 
z východného Slovenska 

Hodina 
literatúry 

Téma: povesti z východného 
Slovenska 

ZŠ, pedagog. SŠ 26 

Tracyho tiger Výstava 
ilustrácii 

Ilustrácie M. Matlovičovej MŠ, ZŠ, SŠ 430 

Chlapci padli z višne, 
dievčatá z jahody  2x 

Hodina etiky Rozdielne pohľady chlapcov 
a dievčat 

ZŠ 49 

M. Kasarda, Zemplínsky 
poet srdcom a dušou  2x 

prezentácia Život a tvorba významného 
regionálneho básnika 

SŠ 85 

Aktívna jeseň života Komorné 
posedenie, 
prednáška 

So seniormi pri čaji a debate 
o bylinkách s E. Sitášovou  
z Vých. .múzea KE 

Seniori, klub 
kresťanských 
dôchodcov 

45 

Knižná tekviciáda Tvorivá 
dielňa 

Vyrezávani tekvíc MŠ, ZŠ 47 

Informačná výchova  13 x   MŠ, ZŠ, SŠ 306 
Helloweenske stretnutie Bál strašidiel Strašidelné masky strašia 

čitateľov knižnice 
ZŠ, SŠ 21 

Ezop a jeho bájky Prezentácia, 
hodina liter. 

Najznámejšie Ezopové bájky 
a ich prezentácia 

ZŠ 17 

NOVEMBER      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účast
níci 

Grimmovci a súčasný 
rozprávkový svet 

výstava Život a tvorba bratov Grimm MŠ, ZŠ 410 

Jana Pronská   2x beseda Autorka slov. historických 
romancí na besede a autogram 

SŠ, Široká 
verejnosť 

75 

Pamäť a motivácia  2x Prezentácia, 
prednáška 

Ako si zachovať dobrú pamäť ZŠ, SŠ 86 

Krása a bolesť prezentácia 
novej 
zbierky 

Krst novej básn. Zbierky 
region. Autora R. Hakalu 

verejnosť 75 

Robert  Hakala, regionálny 
básnik   2x 

beseda O novej zbierke a ďalšej 
tvorbe 

SŠ 89 

Židovská krv beseda So s pisovateľkou Štefániou 
Opremčákovou 

SŠ 68 

Informačná výchova  7x   SŠ 159 
Bol raz jeden vynálezca prezentácia Leonardo da Vinci, 

vynálezcovia a ich prínos 
ZŠ 26 

Roman Vehovský, cestovateľ 
2 x 

beseda O sedemročnom putovaní 
stopom po Ázii a Austrálii 

Široká verejnosť 85 

DECEMBER      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účast
níci 

Kto by nemal rád Vianoce 
5 x 

Čítačky, 
beseda, 
divadielko 

O zvykoch, tradíciach, 
o predvianočnom čase, 
darčekoch, rodine ... 

MŚ, ZŠ, SŠ, 
verejnosť 

156 

Ja a moja rodina  2x prezentácia Príbehy o rodine v rozprávke 
a v realite 

MŠ, ZŠ 57 

Mikulášsko-vianočný týždeň   
5 x 

Mikulášske 
všeličo 

Rozžiarenie vianočného 
stromčeka, vianočné 
rozprávky, príbehy, koledy  

MŠ, ZŠ 256 

Vianočné tvorivé dielne Tvorivá 
dielňa 

Vianočný darček pre rodinu MŠ, ZŠ 71 
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Emire Khidayer – Arabi 
a ich svet    2x 

beseda O skutočnom arabskom svete 
s prvou ženou slov. diplom. 
Pre Blízky východ 

Široká verejnosť 88 
 

Dokonalá Klára, dokonalá 
Gabika  2x 

Prezentácia 
tvorby 

O spisovateľke Gabriele 
Futovej a jej tvorbe pre deti 

ZŠ 66 

Dobrá rada nad zlato výstava Rôzne nápady, dobré rady, 
recepty  

verejnosť 400 

Svišťanie strigôňskych 
metiel  2x 

workshop Zvyky, mágia a tradícia 
stridžích dní 

SŠ 56 

Rodinná slávnosť prezentácia Krst nového zborníka LUK-u Široká verejnosť 72 
Predvianočnej mágie celá 
hromada  2x 

prezentácia Zvyky na Katarínu, Ondreja, 
Barboru, Luciu, 

ZŠ, SŠ 45 

 

Letná čitáreň v júli a auguste na mestskom kúpalisku s počtom návštevníkov  1 305, 
ktorí uskutočnili 5 320 výpožičiek periodík 

 

Informačné výchovy pre MŠ, ZŠ a SŠ v počte: 59 

Výstavy v počte: 15 

Ostatných podujatí v počte: 129 

Spolu uskutočnených podujatí: 203 

Návštevníkov podujatí : 16 817 
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          2.  Knižničné ukazovatele 
 
 

 
Ukazovateľ Skutočnosť 2011 Skutočnosť 2012 
KNIŽNI ČNÝ FOND   
Celkový stav fondu 43 993 45 373 
V tom :  odborná lit. pre dospelých 14 915 15 480 
              odborná lit. pre deti 2 552 2 578 
              krásna lit. pre dospelých 14 709 15 220 
              krásna lit. pre deti 11 817 12 095 
Počet kn.j.na 1 čitateľa 10,45 10,74 
Počet kn.j.na 1 obyvateľa 1,87 1,93 
Prírastky  1 986 1 400 
V tom :  knihy a špeciálne dokumenty 1 986 1 400 
              získané z :  príspevok VÚC 548 429 
                                 sponzory, Grant MK SR  494 589 
                                 kultúrne poukazy 131 21 
                                 dary a iné 721 349 
                                 náhrada za stratené knihy 92 12 
Periodiká                                 65 63 
Úbytky 24 20 
POUŽÍVATELIA ( čitatelia)   
Počet registrovaných čitateľov 4 211 4 223 
% čitateľov z počtu obyvateľov 17,90 17,95 
Deti do 15 rokov 1 715 1 803 
VÝPOŽI ČKY   
Výpožičky spolu 120 130 122 256 
Z toho: výpožičky absenčné 101 295 104 046 
             Výpožičky prezenčné  18 835 18 210 
ĎALŠIE ČINNOSTI   
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 198 203 
Počet návštevníkov podujatí 10 391 16 817 
Počet návštevníkov knižnice  44 921 45 015 
Počet návštevníkov knižnice spolu 55 312 61832 
Metodické návštevy 37 39 
Metodické konzultácie 129 176 
Edičná činnosť 11 17 

 
Počet obyv. 2012 :  23 521 
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KNIŽNI ČNÝ FOND 
   
Celkový stav KF podľa tematických skupín 

  2011 2012 
  Krásna lit. pre dospelých 14 709 15 220 
  Náučná lit. pre dospelých 14 915 15 480 
  Krásna lit. pre deti 11 817 12 095 
  Náučná lit. pre deti 2 552 2 578 
  Spolu 43 993 45 373 
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Prírastky KF  podľa spôsobu nadobudnutia 

 2011 2012 
  Kúpa 1 173 1 039 
  Dar    721    349 
  Nahradená 0     11 
  Prevod a iné     92      1 
  Spolu                1 986                1 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prírastky KF podľa tematických skupín  

 2011 2012 
  Krásna lit. pre dospelých 850 522 
  Náučná lit. pre dospelých 797 572 
  Krásna lit. pre deti 307 280 
  Náučná lit. pre deti   32   26 
  Spolu              1 986              1 400 
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík  /v €/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  
od  zriaďovateľa   / v €/ 

 2011 2012 
Knihy  4 747,03 3 595,19 
Periodiká 1 703,20 1 706,52 
Spolu 6 450,23 5 301,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2011 2012 
      KNIHY: spolu    10 844,03   8 995,19 
od zriaďovateľa /KSK/       4 747,03 3 595,19 
sponzori: MsÚ Trebišov        0  0 
grant MK SR 4 500         5 000 
kultúrne poukazy MK SR 1 597            400 
      PERIODIKÁ: spolu      1 703,20         1 706,52 
kultúrne poukazy MK SR       0          0 
od zriaďovateľa /KSK/       1 703,20         1 706,52 

     SPOLU: /knihy a periodiká/    12 547,23     10 701,71 
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Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  
z Grantu MK SR   / v €/ 

 2011 2012 
Grant MK SR 4 500 5 000 
Kultúrne poukazy MK SR 1 597 400 
Spolu 6 097 5 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽÍVATELIA 

 
Počet registrovaných používateľov  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2011 2012 
Spolu 4 211 4 223 
dospelí (+ študenti SŠ, VŠ, dôchod.) 2 496 2 393 
deti do 15 rokov 1 715 1 830 
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Percentuálne vyjadrenie registrovaných používateľov 

       2011 2012 
% používateľov z počtu obyvateľov 17,90 17,95 
Počet obyvateľov mesta 23 521 23 521 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝPOŽI ČKY 

 
Počet výpožičiek  

 2011 2012 
Spolu 120 130 122 256 
         -  absenčné výpožičky 101 295 104 046 
         -  prezenčné výpožičky 18 835 18 210 
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Výpožičky podľa tematických skupín  

 2011 2012 
Krásna lit. pre dospelých 34 448 35 015 
Náučná lit. pre dospelých 29 860 31 312 
Krásna lit. pre deti 27 328 28 310 
Náučná lit. pre deti 11 112 10 514 
Periodiká 17 382 17 105 
Spolu 120 130 122 256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obyvatelia, návštevníci 

 2011 2012 
Počet obyvateľov mesta 23 521 23 521 
Počet návštevníkov podujatí 10391 16 817 
Počet návštevníkov knižnice 44 921 45 015 
Počet návštevníkov knižnice spolu 
/vrátane podujatí/ 

55 312 61 832  
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Špeciálne knižnično-informačné služby Používatelia verejných

internetových staníc

Počet návštevníkov

internetu

Počet bibliografických a

faktografických informácií

Počet ostatných knižnično-

inform. služieb

Počet návštevníkov on-line

služieb  /web knižnice + on-

line katalóg/

 
ŠPECIÁLNE KNIŽNI ČNO-INFORMA ČNÉ SLUŽBY 
 
 
Špeciálne knižnično-informačné služby 

 2011 2012 
Používatelia verejných internetových staníc 510 501 
Počet návštevníkov internetu 10 106 10 202 
Počet bibliografických a faktograf. Infor-
mácií 

4 126 5 018 

Počet ostatných knižnično-inform. služieb 1 719 1 693 
Počet návštevníkov on-line služieb  /web 
knižnice + on-line katalóg/ 

45 193      48 212 
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