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IDENTIFIKA ČNÁ KARTA  ZA ROK 2013  
(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  
 

-      10 
 
       -           2 
       -           0 

5 Priemerná mzda zamestnancov 
 

2011 2012 2013 
513,63  498,45 515,98 

 

6 Počet spravovaných objektov  

7 Počet podaných projektov (v r. 2013) 
        -  z toho úspešných:  
        -  v hodnote (€):                                 

-      7 
-      4 
-      9 923 € 

8 Rozpočet  
- na prevádzku: 
- na činnosť: 

2011 2012 2013 
143 157 126 003 119 499 
    2 373     3 545     2 331 

 

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

 
2011 2012 2013 
145 530    129 548 121 830 
    4 830         -       - 

 

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

 
2011 2012 2013 
        -         -           - 
10 086,76  12 827,87 11 647,24 
  7 753,19    6 488   9 923 

 

11  
Výdavky  
- bežné: 
- kapitálové: 

 
2011 2012 2013 
161 005,55  144 098,79 140 738,85 
4 827,83           -          - 

 

12  
Náklady na činnosť: 
 

 
2011 2012 2013 
 2 833,78   4 333,18 14 413,26   * 

 

13  
Hospodárenie 

- Náklady 
- Výnosy 
- Hospodársky výsledok 

 
2011 2012 2013 
174 390,41 160 353,25 154 926,54 
173 689,89 160 635,50 155 382,45 
     -701,70        282,25        455,91 

 

14  
Návštevnosť       

- Platená: 
- Neplatená: 

(celkový počet návštevníkov organizácie) 

 
2011 2012 2013 
0 0  
55 312 61 832 57 222 

 

15  
Základné knižničné ukazovatele 

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

 
2011 2012 2013 
    4 211     4 223     4 082 
120 130 122 256 120 110 
  43 993   45 373   46 684 

 

* V sume  14 413,26 €  sú zahrnuté všetky zdroje:  z toho zdroj 111-05  v sume 7 500 € 
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A/     ÚVOD – všeobecná charakteristika organizácie      
 
 

Názov organizácie:  
ZEMPLÍNSKA  KNIŽNICA  V  TREBIŠOVE 
rozpočtová organizácia  
  
Sídlo:  
M.R. Štefánika 53 
075 43 Trebišov 
  
Kontaktné údaje:  
Telefón: 056 672 27 86 
Fax: 056 672 27 86 
web: http://www.kniznicatv.sk 
 

Štatutár:  
Ing. Janka Vargová  
riaditelka@kniznicatv.sk 

   
        Zriadovateľ:  

Košický samosprávny kraj  
 
 

Poskytujeme:  
Komplexné knižnično-informačné služby:  
Výpožičné služby  

- absenčné výpožičky beletrie a odbornej literatúry  
- prezenčné sprístupňovanie literatúry zo špeciálneho fondu knižnice 
- absenčné a prezenčné sprístupňovanie novín a časopisov  
- predlžovanie výpožičnej lehoty a rezervácia dokumentov  

Informačné služby  
- regionálne, faktografické a bibliografické informácie  
- faktografické informácie zo všetkých vedných odborov a spoločenského života  
- konzultačné a referenčné služby, pomoc pri vyhľadávaní a výbere literatúry  

Iné služby  
- medziknižničná výpožičná služba (MVS)  
- kultúrno-výchovné a informačno-vzdelávacie aktivity  
- verejný prístup na internet  
- tlač, kopírovanie, viazanie dokumentov 
- rešeršné služby 

      Realizujeme:  
- edičnú, vydavateľskú a propagačnú činnosť  

Plníme: 
- funkciu regionálneho - koordinačného, vzdelávacieho,  štatistického  
  a metodického centra pre mestské a obecné knižnice v trebišovskom regióne  
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Cieľové skupiny  
Svojimi kultúrnymi a vzdelávacími aktivitami sme oslovili rôzne cieľové skupiny:  
- deti a mládež  
- dospelých 
- zdravotne postihnutých (deti, mládež a dospelí)  
- ženy - na materskej, rodičovskej dovolenke,  v produktívnom veku  
- nezamestnaných a seniorov 
- domácich i zahraničných návštevníkov mesta a regiónu  
  

V súčasnosti je čoraz viac dôležitejšia sociálna funkcia našej knižnice, preto knižnica 
aj v uplynulom roku: 

1. Zabezpečovala  
-   rovný prístup k informáciám pre všetkých ľudí bez rozdielu – aj sociálne slabším 
    skupinám – dôchodcovia, nezamestnaní, zdravotne znevýhodnení a pod. 
    (napr. čítanie dennej tlače v knižnici, bezplatné výpožičky, bezplatný prístup na 
    internet)  

2. Pôsobila ako  
-   neutrálne, príjemné a bezpečné miesto pre stretávanie sa a komunikáciu ľudí    
    rôznych záujmových skupín, ich spájanie v spoločných aktivitách pre rozvoj  
    regionálneho života 
 -  komunitné centrum poskytujúce svoje služby všetkým skupinám občanov mesta  
    a regiónu, domácim i zahraničným návštevníkom 

3. Spolupracovala  
- s rôznymi partnerskými organizáciami, záujmovými skupinami, obecnými úradmi  
  a hlavne všetkými školami v meste a regióne a  jej cielená a nápaditá činnosť   
  viedla k tomu,  že sa stala rovnocenným partnerom v regionálnej a miestnej 
  komunite 

 
     K prioritným úlohám knižnice v roku 2013 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, 
napriek tomu, že sme zaznamenali mierny pokles čitateľov aj výpožičiek. V roku 2013 sme 
zaregistrovali 4 082 čitateľov, ktorým  sme požičali 120 110 knižničných dokumentov, 
navštívilo nás 57 222 návštevníkov, kúpili sme 1 353  nových kníh, odoberali sme 62 
titulov novín a časopisov. Pre používateľov sme na objednávku vypracovali 134 rešerší, 
pre širokú verejnosť sme pripravili viac ako 300 podujatí. Okrem číselných ukazovateľov 
našou prioritou v roku 2013 boli aj kultúrno-vzdelávacie podujatia,  ktoré sme realizovali 
pri príležitosti 1 150. výročia  príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a tiež podujatia 
realizované z dvoch podporených projektov a to z MK SR cyklus podujatí z projektu 
„Letom literárnym svetom“ a z ÚV SR projekt „Doma sme tu všetci“ , ktoré sme 
realizovali v priebehu II. polroka 2013. Obidva projekty boli náročne na celkovú 
organizáciu a zabezpečovanie lektorov na prednášky, spisovateľov a ilustrátorov na 
besedy, ďalej rôznych cestovateľov a iné osobnosti nášho kultúrneho a spoločenského 
života. 
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Aktivity realizované v rámci  TERRAINCOGNITTA - Eur ópskeho hlavného mesta 
kultúry 2013  (EHMK ) :    

 

-   Svätý Cyril a Metod – patróni Slovenska,  1 150. výročie príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na naše územie a v rámci tohto podujatia sme organizovali počas celého 
mesiaca februára  cyklus rôznorodých aktivít:  
              - výstavy:   Cyrilometodská zvesť na Slovensku 
                                    Sv. Cyril a Metod-patróni Slovenska 
              - výtvarná súťaž pre deti:   Cyril a Metod v palete farieb 
              - prednášky:  A slovo sa stalo telom a skutkom  s doc. ThDr. Štefanom 
                                       Pružinským, PhD  
                                       Ikona-okno do duše s Mgr. Róbertom Demkom 
              - animátorský program pre deti: Putovanie cestou dvoch bratov – s členmi 
                                                      bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku Syndesmos 
              - voľnočasové aktivity pre deti počas jarných prázdnin: Miluj všetko okolo seba  
                                         so Združením katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku 
              - tvorivé dielne: 2 x v každom týždni v priebehu mesiaca k danej problematike, kde 
                   deti vyrábali sviečky, písali príbehy o Cyrilovi a Metodovi, vyrábali postavičky 
                   pre hry putovanie s Cyrilom a Metodom, Pribinom, Rastislavom ... 
 
-     Týždeň slovenských knižníc 2013, ktorý je každoročne najbohatší na aktivity, aj tohto 
roku to bola spleť podujatí pre deti, stredoškolákov a dospelých: 
             - besedy s autorkami románov najmä pre ženy: Bea Bazalová, Milka Zimková, 
                                                                                         Gabriela Rothmayerová 
             - besedy so spisovateľmi detských kníh: Adriana Varigová, Ján Uličianský,  
                                                                              Ružena Anďalová 
             - beseda s redaktorkou českého vydavateľstva: Tatianou Andrtovou 
             - tvorivé dielne pre deti 
             - informačné výchovy 
             - výstava  „Lichožrúti“ 
             - Deň ľudovej rozprávky 
             - Noc s Andersenom 
 
-  Noc literatúry 2013 – čítanie európskej literatúry na netradičnom mieste so 
zaujímavými osobnosťami slovenského kultúrno-spoločenského života, u nás to bola 
slovenská zabávačka, humoristka a moderátorka Elena Vacvalová 
 
-    Túlame sa s knihou rozprávkovým parkom - minifestival detskej knihy -  zábavné 
a športové aktivity pre deti po celý deň, originálne čítanie a ilustrovanie a na 
záver stretnutie   s rozprávkovým  jazvečíkom Tašim z rozprávkového kráľovstva Tašikovo, 
ktorý pozýval malých milovníkov rozprávok na putovanie Gemersko - Abovským panstvom 
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-   Martin Puci: Jeden pevný bod -   prezentácia  a  prvé  otvorenie  knihy  regionálneho  
    autora,  ktorý  je  dlhoročným  členom  Literárno - umeleckého  klubu  pri  Zemplínskej  
   knižnici, zároveň  slávnostné stretnutie všetkých členov klubu 
 
-    Jiří Mára a Roman Vehovský –  besedy  s  českými  cestovateľmi  s  premietaním 
     fotografií a videosekvencií z ich spomienok na cestách 
 
- Anjelské pohladenie - beseda s autogramiádou so spisovateľkou Monikou 
JAKUBECZOVOU, autorkou knihy “Prebudili ma anjeli”a zároveň otvorenie expozície 
obrazov “ANJELI” s autorkou obrazov Jankou HRÁDKOVOU 
 
                                                                                           
 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 2013 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. Knižni čný fond 
 
 
 
Stav knižničného fondu  k 31.12.2013        46 684  zv. kníh 
Prírastok knižničného fondu   1 353  zv. kníh 
Úbytok knižničného fondu       42  zv. kníh 
Prírastok periodík     62  titulov  
 
      
 

Keďže naša knižnica aj v uplynulom roku plnila funkciu kultúrno-vzdelávacieho 
strediska pre mesto Trebišov, ale aj pre celý trebišovský región, snažili sme sa priebežne 
získavať a nakupovať také dokumenty, ktoré by nám umožnili zhromaždiť a sprístupniť 
našim používateľom informácie zo všetkých oblasti kultúrneho i spoločensko-vedného 
diania. Rozšírili sme tak knižničný fond o literatúru, ktorá zodpovedala otázky 
o modernom trende života a podporovala našu kultúrnu činnosť v procese skultúrňovania 
národa, ale tiež zvýšenia obzoru poznania širokej verejnosti. Nákupom novej literatúry bol 
obohatený knižničný fond o populárno-náučnú literatúru z rôznych vedných odborov, o 
beletriu i literatúru pre deti a mládež. Takto sme uspokojili mnohé z požiadaviek našich 
čitateľov, ktoré na nás v priebehu roka kládli. Zameriavali sme sa na  získavanie nových 
dokumentov s obsahom aktuálnych informácií a vedomostí, na literatúru zaoberajúcu sa 
novými poznatkami, ktoré prispievajú k rozhľadenosti verejnosti a podporujú čitateľský 
záujem. Do fondu knižnice sme tak znova získali ďalšiu jednak novú, ale aj obsahovo 
veľmi hodnotnú literatúru, čoho svedkom bol aj vyšší záujem našich používateľov práve 
o túto novú literatúru. Prejavovalo sa to aj v tom smere, že naši čitatelia zistili, že 
literatúru, ktorú potrebujú k svojmu štúdiu, či k spracovaniu svojich záverečných prác, že 
ju nájdu aj priamo u nás v knižnici. Mnohokrát boli prekvapení, že nemusia potrebné 
dokumenty objednávať formou MVS z iných knižníc, pretože v našom knižnom fonde sa 
takáto literatúra nachádza. 
          Nákupy novej literatúry boli realizované priebežne počas roka z finančných 
prostriedkov od nášho zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja a z grantu 
Ministerstva kultúry  SR u tých predajcov, ktorí poskytovali zľavy z predajných cien kníh. 
Knihy boli prevažne objednávané v knižnom veľkoobchode Pemic, v  internetovom 
kníhkupectve Martinus a IKAR, získané priamym výberom v Kníhkupectve Sabol 
v Trebišove, kníhkupectve Malý princ v Košiciach, či z ponúk distribútora kníh p. Lazíka 
a i.   Pri týchto nákupoch boli poskytované zľavy  od 10 do 30%. 
          Na  nákup  kníh  knižnica  získala  financie  z  dotácie  MK SR   vo  výške 5 000 €, 
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za ktoré bolo nakúpených 540 zv. kníh. Na nákup 563 zv. kníh poskytol financie 
zriaďovateľ v hodnote  4 722, 25 €.  Formou darov od jednotlivcov, ako aj samotných 
 autorov publikácií, či organizácií bolo získaných 250 zv. kníh.   
         Všetky získané dokumenty boli spracované počítačovou technikou v programe Virtua 
a zaevidované pod prírastkovými číslami 158 618 – 159 970.  Prírastok nových kníh 
v našom knižničnom fonde za rok 2013 teda predstavoval spolu 1 353 zv. kníh.  
         Nákup periodík bol realizovaný z kultúrnych poukazov a to sumou 1 450 €, ale aj 
čiastkou 408,82 € od zriaďovateľa. Celkovo knižnica v roku 2013  odoberala 62 titulov 
(rovnaký počet exemplárov) periodík. Z toho 2 zahraničné. Formou darov boli získané 4 
periodiká a povinným výtlačkom 1 titul. 
        Čitateľská verejnosť bola informovaná o novej literatúre prostredníctvom webovej 
stránky knižnice.  
        V rámci ochrany knižného fondu bola naďalej každá získaná kniha opatrená 
ochranným zabezpečovacím prúžkom. Fond je chránený aj pravidelným upozorňovaním 
čitateľov o včasnom vrátení kníh, alebo požadovaním finančnej náhrady za knihy, ceny 
ktorých určuje akvizičná komisia. 
          Publikácie opotrebované, poškodené alebo nedobytné boli z fondu vyradené a 
zaradené do zoznamu úbytkov.  V roku 2013 bol úbytok knižni čného fondu 42 kn. j.     
 
     V roku 2013 sme vynaložili na nákup knižničného fondu 11 581,07 €  čo je oproti 
minulému roku viac o 879,36 €.   
     
    
 

2. Služby 
 

     Základné a špeciálne knižnično - informačné služby sú hlavnými ukazovateľmi činnosti 
knižnice. Na priamej realizácii služieb pre používateľov sa podieľal Útvar knižnično-
informačných služieb, najviac však úseky výpožičných služieb a to úsek krásnej  literatúry 
pre dospelých, úsek náučnej literatúry pre dospelých a úsek literatúry  pre deti a mládež. 
Ostatné úseky: úsek spracovania a ochrany fondov, úsek metodiky a úsek regionalistiky 
zabezpečovali ďalšie činnosti súvisiace najmä s poskytovaním konzultačných služieb – 
faktografických, dokumentografických a bibliografckých informácií.  
 
 
 

2.1   Používatelia – čitatelia 
 

 
Používatelia – čitatelia SPOLU 4 082 
% čitateľov z počtu obyvateľov mesta     16,64% 

- do 15 rokov 1 830 
- dospelí 2 252 

Počet obyvateľov mesta                              24 530 
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     Služby knižnice v roku 2013 využilo 4 082 zaregistrovaných používateľov 
/čitateľov/, čo je oproti predchádzajúcemu roku menej o  141 čitateľov. Tento pokles 
predpokladáme, že súvisí s nepriaznivým demografickým vývojom v našej spoločnosti 
a samozrejme aj v našom regióne aj keď konkrétny počet detských čitateľov vzrástol o 49. 
Z toho konštatujeme, že v roku 2013 bolo zaregistrovaných 1852 detských čitateľov. 
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 používateľov bolo zaregistrovaných 2 230 dospelých používateľov 
vrátane stredoškolských a vysokoškolských študentov a dôchodcov. V roku 2013 umožnila 
knižnica potenciálnym používateľom (jednému páru) na deň sv. Valentína zápis do 
knižnice zdarma. Za čitateľov knižnice sme teda na Valentína zapísali 36 párov nových 
používateľov, čo predstavuje 72 nových čitateľov knižnice. 
Percento všetkých používateľov z počtu obyvateľov predstavuje 16,64 %. 
     Z kultúrnych   poukazov   sme   získali  2 223 €   a z toho   bolo  zaregistrovaných 
(nových aj tých, ktorí si aktualizovali svoje členstvo v knižnici) 653 používateľov  /z toho 
134 pedagógov,   191 stredoškolských študentov  a 653 detí do 15 rokov/. Prostredníctvom 
kultúrnych poukazov naša knižnica získala ďalšie finančné zdroje na nákup knižničného 
fondu tentokrát nákup periodickej tlače v hodnote 1 450 €. 
 
 
 

2.2  Výpožičky 
 
 
Výpožičky spolu 120 110 
Z toho absenčné 103530 
Z toho prezenčné 16 580 
Výpožičky periodík 14 920 
Návštevníci knižnice spolu 57 222 
z toho návštevníci podujatí 14 280 
Z toho návštevníci internetu 11 584 
z toho návštevníci výpožičných služieb 31 358 

 

      
     Z fondu knižnice bolo v roku 2013 vypožičaných spolu 120 110 výpožičiek,  z toho 
bolo 14 920 výpožičiek periodík.  Oproti predchádzajúcemu roku mierne poklesol počet 
výpožičiek  a to o 2 146 výpožičiek, čo je adekvátny počet k miernemu poklesu čitateľov.  
Z celkového počtu výpožičiek bolo absenčných 103 530 výpožičiek /čo predstavovalo 
86,20 % z celkového počtu výpožičiek/ a prezenčných 16 580 výpožičiek /čo 
predstavovalo 13,80 % z celkového počtu výpožičiek/. Počet výpožičiek periodík bol 
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14 920, čo bolo oproti r. 2012 menej o 2 185 výpožičiek a to z dôvodu, že klesol počet 
výpožičiek periodík v letnej čitárni, ktorú máme už niekoľko rokov umiestnenú vonku, 
pred budovou knižnice, ale tá je otvorená len v prípade priaznivého počasia. Keďže v roku 
2013 počas letných mesiacov bolo pomerne nepriaznivé počasie tak to malo za následok 
práve pokles počtu výpožičiek periodík. Z tohto dôvodu sme zaznamenali aj pokles počtu 
návštevníkov v letnej čitárni. 
     Knižnicu  navštívilo  57 222 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. Z celkového počtu bolo návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí 14 280 
a návštevníkov internetu 11 584. Samotných návštevníkov výpožičných služieb bolo 
v uplynulom roku v knižnici 31 358.  
      

 
 2.3 Vzdelávacie a kultúrne  podujatia     
 
     Zemplínska knižnica pripravila a zorganizovala v roku 2013 spolu 315 vzdelávacích 
a kultúrno-spoločenských podujatí, na ktorých sa zúčastnilo v tomto roku 14 280 
návštevníkov. Najvyššiu návštevnosť a záujem sme zaznamenali pri podujatiach, ktoré 
boli organizované v rámci 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. 
Bol to cyklus rôznorodých podujatí týkajúcich sa týchto solúnskych vierozvestcov. 
V priebehu februára denne prebiehali v knižnici aktivity, ktoré oslovovali všetky vekové 
skupiny občanov mesta a tiež našich používateľov. Začali sme 5. februára a naše aktivity 
končili 28. Februára. Boli to dve výstavy: Cyrilometodská zvesť na Slovensku – výstava 
náboženskej literatúry a výstava z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach o pôsobení 
solúnskych bratov na území Slovenska s názvom Sv. Cyril a Metod – patróni Slovenska. 
Počas celého mesiaca prebiehala výtvarná súťaž pre deti I. a II. stupňa ZŠ – Cyril a Metod 
v palete farieb, ktorej výsledky boli zverejnené aj na našej webovej stránke. Dva krát 
v každom týždni sa realizovali tvorivé dielne k tejto problematike, kde deti vyrábali 
sviečky, písali príbehy o Cyrilovi a Metodovi, vyrábali si postavičky pre hry putovanie 
s Cyrilom a Metodom, Pribinom, Rastislavom ..., vyhotovovali pohľadnice, kreslili, 
súťažili, čítali, hrali divadielko, recitovali a pod. Vysokú úroveň a návštevnosť mala 
odborná prednáška s doc. ThDr. Štefanom Pružinským, PhD – A slovo sa stalo telom 
a skutkom a tiež prednáška o ikonopisectve Ikona – okno do duše s Mgr. Róbertom 
Demkom. Pre žiakov základných škôl a predškolákov veľmi zaujímavý animátorský 
program o koreňoch našej kultúry s pozitívnym príkladom pre život súčasnosti pripravili 
študenti Prešovskej univerzity a Syndesmos - bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku 
s názvom Putovanie cestou dvoch bratov. S členmi Združenia katolíckych vodkýň 
a skautov Európy na Slovensku sme pripravili ďalšie voľnočasové aktivity pre deti 
s názvom Miluj všetko okolo seba. 
Každoročne najbohatší na podujatia je Týždeň slovenských knižníc,  počas ktorého 
organizujeme najviac podujatí. Ani tohto roku to nebolo ináč, na besedách u nás boli 
autorky ženských románov, spisovateľky detských kníh, redaktorka vydavateľstva, 
regionálna autorka: Tatiana Andrtová, Ružena Anďalová, Bea Bazalová, Milka 
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Zimková, Adrianan Varigová, Ján Uličiansky.  
Ako každoročne aj teraz nastal v knižnici chaos pri prihlasovaní sa detí na dobrodružnú 
nočnú cestu medzi knižnými hrdinami  počas ďalšej v poradí už ôsmej Noci 
s Andersenom. V nie veľkých priestoroch knižnice bolo počas noci s Andersenom rušno 
a tesno. Tohtoročnej noci sa zúčastnilo 36 spáčov, ktorí zažívali radosť zo slobody, žiaľ 
a smútok so samostatnosti od rodičov, no na druhej strane množstvo zážitkov, zábavy, hier, 
smiechu, vzrušenia. Každoročne sa zapájame  do súťaže Čítame s Osmijankom – pridaj 
sa aj ty a tiež do čitateľského maratónu s UNICEF Čítajme si ...2013, ako i do súťaže 
Šaliansky Maťko.  
Už po štvrtý krát sme znova na netradičnom mieste nášho mesta zorganizovali populárnu 
Noc literatúry , ktorej hosťom bola slovenská zabávačka a moderátorka Elena Vacvalová. 
V júni sme zorganizovali ďalší ročník veľmi úspešného Minifestivalu detskej knihy 
„Čítame si radi, podelíme sa aj s Vami“.     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 ... Pravidelným je u nás aj detský tábor „KNIHOVNÍ ČEK “, ktorý máme 
naplnený množstvom detí skôr, než zverejníme pravidlá  a prihlášky na našej webovej 
stránke. Keďže sme uspeli v dotáciach Ministerstva kultúry a Úradu vlády SR, tak 
v druhom polroku 2013 sme organizovali množstvo ďalších aktivít, ktoré boli zapracované 
v dvoch projektoch. Prvým úspešným bol projekt „LETOM LITERÁRNYM 
SVETOM “, ktorý nám podporilo MK SR sumou 1 700 €. Projekt prebiehal od augusta do 
decembra 2013 a jeho cieľom bolo vzbudiť záujem u detí o čítanie rôzneho druhu, 
zoznamovať  účastníkov projektu s kvalitnou detskou slovenskou i zahraničnou literatúrou, 
upozorňovať ich na významné udalosti a autorské osobnosti na Slovensku i v zahraničí 
a zviditeľniť knižnicu netradičnými formami práce s detskými čitateľmi. Zámerom 
projektu bola podpora – motivácia čítania u detí a mládeže, rozvoj čitateľských návykov 
a zručností prostredníctvom rôznorodých aktivít. 
Priebeh projektu:   

Besedy so spisovateľmi (6x): Gabriela Futová, Tibor Hujdi č, Ľubica Kepštová,  
                                           Marta Hlušíková, Alžbeta Verešpejová, Ján Milčák 
Besedy s ilustrátormi (3x)Alena Wagnerová, Juraj Martiška, Renáta Milčáková 
Prednáška a beseda s cestovateľmi (2x): Roman Vehovský, Jiří Mára 

August bol vyhradený spisovateľke Gabriele Futovej, ktorá počas letných prázdnin, 
v rámci detského čitateľského tábora zavítala medzi deti, predstavila svoje knihy, celkovú 
tvorbu a najviac zaujala autorským čítaním zo svojej najnovšej knižky „Nejdem a basta“. 
Dramatizované čítanie s Mrkvičkom – Deti z Bullerbynu bol názov ďalšej aktivity 
v septembri, ktorú pre naše deti pripravil Tibor Hujdi č, alias pán Mrkvička. Tejto 
netradičnej aktivity sa zúčastnili nielen deti trebišovských základných škôl, ale aj z regiónu 
z obce Kazimír a  Plechotice spolu so svojimi pedagógmi a tiež študenti Strednej odbornej 
školy v Trebišove odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. 
Zábavné odpoludnie s redaktorkou časopisu Slniečko a spisovateľkou Ľubicou 
Kepštovou prebehlo vo veľmi srdečnej atmosfére. Zaujímavosti o práci redaktorky 
detského časopisu Slniečko a zároveň rozprávanie spisovateľky poézie pre deti priniesli 
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zúčastneným deťom nezabudnuteľné zážitky. Súčasťou besedy bolo aj predstavenie 
výstavy „Jedno slniečko za všetky hviezdy“. Boli to rozprávkové postavičky známych 
detských spisovateľov a ilustrátorov, ku ktorým boli spracované aj súťažné otázky pre deti.  
Zázračná krajina – tvorivá dielňa a stretnutie s ilustrátorkou Alenou Wagnerovou 
preniesli žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ v Michaľanoch a Plechoticiach do sveta fantázie, 
rozprávok, a detských snov. Ilustrátorka pomáhala deťom pri vytváraní handrových 
i papierových rozprávkových bytostí, ukázala deťom rôzne techniky kreslenia a rôznych 
ťahov. Rozprávala o svojej práci ilustrátorky a dôležitosti pracovať s knihou, čítať knihy, 
predstavovať si príbeh, či hlavných hrdinov a tak rozvíjať svoju fantáziu. Moderne 
a vtipne o rozprávkach Marty Hlušíkovej so žiakmi I. a II. stupňa ZŠ sa rozprávala 
autorka za osobnej účasti v októbri na pôde našej knižnice. Stretnutie bolo pre mnohých 
začínajúcich literátov veľmi inšpiratívne, keďže spisovateľka je učiteľkou a jej povolanie, 
ako sama prezradila, úzko súvisí s jej koníčkom – písaním kníh pre deti. Súčasťou besedy 
bolo autorské čítanie a autogramiáda.  
Knižné maškrty Betky Verešpejovej boli uvarené so žiakmi druhých a tretích ročníkov 
ZŠ v Kráľovskom Chlmci. Žiaci spisovateľku hneď na úvod milo prekvapili svojim 
dramatizovaným čítaním z jej knihy „Maškrtné rozprávky“. Ako spisovateľ – pedagóg 
veľmi pohotovo reagovala na zvedavé a záludné detské otázky a zároveň vysvetlila 
potrebu čítania kníh pre deti ich veku. Spisovateľka po zaujímavej besede deťom 
prisľúbila, že najbližšiu knihu napíše práve o ich úžasnom záujme o knihy a čítanie. 
Farebný svet ilustrátora Juraja Martišku - pre deti zaujímavé stretnutie s osobou,  
o ktorej sa v škole učili, ale doposiaľ ju nepoznali.  Ilustrátor toto stretnutie oživil 
vlastnými kresbičkami pre každé dieťa a tiež spoločnou kolážou výkresov, ktoré vznikli 
v tvorivej trebišovsko-martiškovskej dielničke. Do rozprávky s Jánom Milčákom sme sa  
preniesli v decembri s pánom spisovateľom, ktorý rozprával o svojich rozprávkových 
knihách a  nenápadne priviedol aj deti k tomu, aby mu pomohli vymyslieť novú rozprávku. 
Deti fantazírovali a  vymýšľali príbeh, ktorý nakoniec vznikol a podnietil pána spisovateľa 
k tomu, že spoločne vymyslený príbeh vo svojej najnovšej knihe aj použije.  
Zázračné  ilustrácie Renáty Milčákovej  boli  pre žiakov ZŠ naozajstným zázrakom. 
Spolu s ilustrátorkou sa im podarilo vyrobiť z papiera a nakresliť nádhernú vianočnú 
rozprávku. Deti pochopili, že ilustrátor nie je iba maliar, ale aj výtvarník  či grafik. 
Ilustrátorka s deťmi rozprávala aj o hmatových ilustráciách, ktoré vytvorila pre nevidiace a 
slabozraké deti v Levoči. V tvorivej dielni deťom ukázala ako vyrobiť hmatové ilustrácie z 
papiera, ale aj z vrecoviny, vlny a rôznych látok.  
Dvaja cestovatelia Roman Vehovský a Jiří Mára  precestovali s deťmi rôzne krajiny sveta 
jednak prstom po mape, ale aj vizuálne, prostredníctvom nádherných videosekvencií, ktoré 
zachytili pri svojin osobných potulkách.  
Sprievodnými aktivitami projektu boli aj mnohé tvorivé dielne, zážitkové čítania, hlasné 
čítania kníh, powerpointové prezentácie ďalších (aj zúčastnených) detských slovenských 
autorov. Základom každej našej aktivity vždy bola „KNIHA“ a jej význam. Počas celého 
decembra až do vianočných prázdnin knihy pomáhali deťom počítať koľko dní ešte 
zostáva do Lucie, do Mikuláša a do Vianoc. Knihy sme odporúčali deťom aj 
prostredníctvom vymyslených hier, súťažných otázok či kvízov, ale tiež ako vynikajúceho 
spoločníka na dlhšie zimné večery. Na všetkých našich aktivitách, ktoré sme 
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zrealizovali od augusta do decembra 2013 v rámci projektu ,  sa zúčastnilo spolu 
1 940 návštevníkov.  

Druhý projekt   „DOMA SME TU VŠETCI – autorské čítania, literárne večery 
a interaktívne stretnutia pre minority žijúce v regióne južného Zemplína“  
Zemplínska  knižnica  realizovala  na  základe  finančnej  podpory  Úradu vlády SR v sume  
1 000 €. Projekt bol zameraný na vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre tri minority žijúce 
v našom regióne - rómsku, vietnamskú a českú. Každej minorite bol venovaný jeden 
mesiac (tematický blok), ktorý mal svoju štruktúru zameranú na dejiny - históriu, 
geografiu, kultúru, zvyky  a tradície tej - ktorej minority.  Pre každú z minorít sme 
organizovali rôznorodé aktivity, stretnutia s významnými osobnosťami, interaktívne 
stretnutia s deťmi aj s dospelými naplnené sprievodnými aktivitami ako čítaním, 
výstavami, hrou s deťmi, hudbou a súťažami. Snažili sme sa zachovať hlavnú myšlienku 
projektu a upriamiť pozornosť na hodnoty jednotlivých minorít a zmiernenie rozdielov 
v spoločnosti. Zámer, cieľ a  účel projektu bol naplnený a to tým, že sme našimi aktivitami 
napomohli širšej integrácií jednotlivých minorít, prostredníctvom multikultúrneho 
vzdelávania sme sa snažili podporiť  interkultúrny dialóg a potláčať xenofóbne postoje 
majoritnej spoločnosti. Celý projekt bol realizovaný od augusta do decembra 2013.  
Mesiac október bol zameraný na rómsku minoritu. Tejto minorite sme naplánovali dve 
výstavy „Príbeh detí vetra“   a   „Galéria rómskych osobností“ , ktoré sme zrealizovali 
na základe spolupráce s SNM – Múzeom kultúry Rómov na Slovensku. S  lektorkou 
Múzea kultúry Rómov na Slovensku Adrianou Danekovou sme zrealizovali aj ďalšie 
aktivity pre deti aj dospelých a to prednášky „Kultúra a história rómskeho etnika“.   
Účelom všetkých spomínaných výchovno-vzdelávacích aktivít bolo oboznámiť žiakov ZŠ 
a študentov SŠ so základnými špecifikami tradičnej kultúry či už usadlých, alebo 
polokočovných či kočovných skupín Rómov žijúcich na území dnešného Slovenska 
v kontexte najdôležitejších historických medzníkov týkajúcich sa rómskeho etnika.  Tiež 
priblížiť život a dielo najvýznamnejších rómskych osobností s dôrazom na región 
Trebišova. Aktivity sa uskutočnili jednak priamo v priestoroch Zemplínskej knižnice 
v Trebišove, ale aj v Špeciálnej Základnej škole v Trebišove a Hrčeli a integrovanej 
Základnej škole vo Vojčiciach. Dve interaktívne podujatia prebehli aj v Detskom domove 
v Sečovciach – v rodinnom dome v Milhostove. Pre rómsku minoritu boli zorganizované aj 
ďalšie dve stretnutia s herečkou divadla ROMATHAN v Košiciach Evou Adamovou. 
Stretnutia boli zamerané na živé a interaktívne rozprávanie o rómskej kultúre s deťmi – 
žiakmi Špeciálnej základnej školy Ivana Krasku v Trebišove  a tiež s rómskymi deťmi 
a ich rodičmi u nás v knižnici. Tieto stretnutia boli pre všetkých veľkým prínosom v tom, 
že sa zúčastnené deti aj ich rodičia mohli predviesť svojou šikovnosťou, zručnosťou, 
kreativitou pred nerómskymi deťmi a ukázať svoj talent a schopnosti.   
Mesiac november bol zameraný na vietnamskú minoritu. Tematický blok vietnamskej 
minority v rámci aktivít  zahrňal výstavu a dve prednášky, zároveň besedy s cestovateľmi 
po krajinách Vietnamu. Výstava fotografií “Za krásami Vietnamu”   bola nainštalovaná  v 
spolupráci s VIBA. AIR spol. s.r.o. Bratislava a obsahovala nádherné fotografie  z rôznych 
oblastí Vietnamskej socialistickej republiky s výkladom a popisom k jednotlivým 
fotografiám. Sedm let na cestách - Stopem po tropických ostrovech - beseda s 
cestovateľom a amatérskym fotografom Romanom Vehovským  sa konala dva krát pre 
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stredoškolskú mládež a pre širokú nielen vietnamskú verejnosť.  Svoje dobrodružstvá náš 
hosť prezentoval fotografiami a pútavými krátkymi videonahrávkami zo svojich ciest po 
ázijských krajinách, ale aj po krajinách iných kontinentov. Roman Vehovský je zároveň 
autorom niekoľkých cestopisných kníh, o ktorých, okrem iného, rozprával na besede  so 
širokou verejnosťou, pričom hlavnú pozornosť upriamoval na provincie a oblasti 
vietnamskej krajiny. Vlastnými videonahrávkami priblížil návštevníkom život, zvyky a 
obyčaje, históriu i tradície Vietnamu, prírodné krásy a pamiatky krajiny. Atmosféru 
pripomínajúcu vietnamské stolovanie účastníkom jednotlivých stretnutí dotvárala príjemná 
vôňa a chuť tradičného zeleného čaju s jazmínom podávaného v myštičkách typických pre 
túto krajinu. Druhým pozvaným prednášajúcim  hosťom bol  známy cestovateľ, 
spisovateľom, fotograf, poet a hudobník Pavel "Hirax" Bari čák.  Beseda s ním bola 
spojená s autorskou čítačkou, keďže pán Baričák je aj autorom niekoľkých románov, 
cestopisov, básnických zbierok a motivačnej literatúry.  Okrem prezentovania básní a 
románov rozprával s radosťou a veľkým zanietením o svojich cestovateľských potulkách 
po Vietname. Návštevníkom podujatia priblížil mentalitu, kultúru  a  spôsob života ľudí 
žijúcich v tejto krajine.  Na záver stretnutia nášho hosťa so stredoškolákmi študentka 
gymnázia vietnamského pôvodu, žijúca pár rokov už na Slovensku, v Trebišove, 
porozprávala životný príbeh svojich rodičov a podelila sa s nami o zážitky a dojmy,  ktoré 
mali bezprostredne po príchode na Slovensko.  
Mesiac december bol zameraný na českú minoritu. V rámci tohto tematického bloku 
sme zorganizovali výstavu fotografií  „Pražská domovní znamení“, ktorej autor p. Ottó 
Zachar, sa zúčastnil jej vernisáže. Výstava vznikla zásluhou Priateľského kruhu Bohemia a 
za pomoci Českého centra v Budapešti.  K nám do Trebišova docestovala táto výstava 
vďaka projektu „Doma sme tu všetci“ a vďaka našej dobrej spolupráci s Českým spolkom 
v Košiciach ako súčasť programu 20. ročníka festivalu Dni českej kultúry na Slovensku. 
Touto výstavou sme sa snažili upriamiť pozornosť širokej verejnosti na históriu i tradície 
na Slovensku žijúcej početnej českej minority a znova oživiť blízke a nedávne česko-
slovenské vzťahy.  Pútavé i poučné rozprávanie a premietanie nádherných fotografií a 
videosekvencií z ciest po celom svete pripravil pre našich návštevníkov český cestovateľ 
Jiří Mára, s ktorým účastníci podujatia zažívali večer plný dobrodružstiev, napätia i 
radosti. Jeho cesta k nám mala byť s celou svojou rodinou, tak ako spolu precestovali 
kontinenty, čiže s manželkou, dcérou a postihnutým synom na invalidnom vozíčku. Pre 
chorobu syna však túto cestu p. J. Mára mohol u nás zrealizovať len sám. O to však boli 
všetky stretnutia s ním zaujímavejšie, dojímavejšie a obdivuhodné.  Na svojich šiestich 
prednáškach počas dvoch dní dokázal rozpútať  medzi návštevníkmi obrovskú dávku 
empatie, zaujímavého rozprávania i užasnej radosti zo života napriek nepriazni osudu. 
Stretol sa s deťmi, stredoškolákmi i dospelými, dokonca rodákmi z českého Přerova a 
svoje prednášky ešte umocnil veľkou dávkou humoru, vlastenectva, spolupatričnosti a 
obrovskej znášanlivosti so Slovákmi a Čechmi žijúcimi na Slovensku. 
Mimo uvedených aktivít sme každý mesiac pre každú minoritu uskutočňovali aj ďalšie 
sprievodné aktivity najmä pre deti, čítania v slovenskom a českom, rómskom a 
vietnamskom  jazyku, na ktorých čítali deti, rodičia i starí rodičia svojim vnúčatám 
a porovnávali sa jazykové rozdiely. Okrem toho to  boli pravidelné tvorivé dielne, 
motivačné hry, kvízy a súťaže.  
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Spolu na všetkých podujatiach organizovaných v rámci projektu sa zúčastnilo 3 970 
návštevníkov.  
Z celkového počtu podujatí sme uskutočnili 54 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, i prezentácia novej knihy regionálneho básnika Martina 
Puciho: Jeden pevný bod.  Všetky aktivity knižnice boli prístupné na internetovej stránke 
www.kniznicatv.sk., na web stránke  Terraincognita, Infolib, mesta Trebišov a TAK-
tlačovej agentúry knižníc. 
          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. 
Okrem týchto okomentovaných podujatí boli v knižnici uskutočnené ešte aj ďalšie 
podujatia, ktoré sa počas roka zopakovali aj niekoľko krát. Všetky ostatné sú uvedené 
v tabuľkovom prehľade aktivít. 

 
 
2.4 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  5 123 bibliografických a faktografických informácií, 
ktoré poskytol úsek regionalistiky a zamestnanci útvaru služieb  a 1 622 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 
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  555  používateľov. Registrovaní 
čitatelia mohli aj v uplynulom roku využívať prístup na internet 1/2 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 11 584 čo predstavuje mierny nárast oproti 
roku 2012. 
     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 
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www.kniznicatv.sk   - pravidelné uverejňovanie informácií o pripravovaných podujatiach, 
fotodokumentácia z podujatí, upútavky ... 
Celkovo bolo návštevníkov on-line služieb spolu 48 353 – 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. Našim používateľom, ktorí si na svojich prihláškach uviedli emailovu adresu, 
sme naďalej automaticky zasielali elektronickú pripomienku a to 3 dni pred uplynutím jeho 
výpožičnej doby a následne po troch dňoch nevrátenia dokumentov im bola zaslaná 
elektronická upomienka. 
. 
    

2.5 Medziknižničná výpožičná služba /MVS/ 
 

     Literatúru, ktorú knižnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala svojim 
používateľom prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby /ďalej len MVS/. Túto 
službu využilo  278 používateľov a bolo zaslaných 512 žiadaniek  (dokumenty a články). 
Išlo najmä o literatúru pre vysokoškolských študentov z rôznych oblasti ako napr. 
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  49 dokumentov pre čitateľov iných knižníc na Slovensku. 
 
 
 
 
2.6 Informatizácia knižnice 
 
     Zemplínska knižnica vlastní z výpočtovej techniky  21 PC staníc. Z toho je 8 PC 
prístupných pre verejnosť.  Všetky PC sú pripojené na internet. Knižnica umožňuje svojim 
používateľom aj bezdrôtové /WiFi/ pripojenie na internet. 
Ďalej knižnica vlastní 8 tlačiarní, 3 multifunkčné zariadenia (kopírka, tlačiareň, skener) 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.  
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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, naďalej archivuje všetky typy regionalík, 
tlačenej produkcie (knihy, periodiká, drobné tlače), vrátane seminárnych a diplomových 
prác (s regionálnou tematikou) a to v papierovej a digitalizovanej podobe a sken článkov 
s regionálnou tematikou aj na CD nosičoch. 
Výstrižkový  album  bol naďalej budovaný   vo   forme   digitalizovanej   a   to     
spôsobom   skenovania plnotextových článkov s regionálnou tematikou z  dochádzajúcich 
periodík, s následným triedením (titul, chronológia) a  ukladaním na  CD  nosiče.  
Regionálny  knižničný  fond  propaguje  a sprístupňuje úsek regionalistiky. 
Naďalej prebiehalo aj spracovanie regionálnej článkovej databázy, do ktorej v roku 2013 
pribudlo 624 nových záznamov. Spolu táto databáza obsahuje 7 839 automatizovane 
spracovaných záznamov. Bibliografické záznamy sa spracuvávajú podľa aktuálnej verzie: 
Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21, s interpretáciou Pravidiel AACR2, ktoré 
sú pravidelné vkladané do systému VIRTUA. Pramene spracovania tvorili  dochádzajúce 
tituly periodík z hľadiska článkov regionálneho charakteru. Regionálne články 
z celoštátnych periodík uchovávame iba v elektronickej podobe.  
Nové monografie regionálneho charakteru o jednotlivých obciach, ako aj monografie 
regionálnych osobností, sme do nášho fondu získali kúpou, alebo aj darom od jednotlivých 
regionálnych autorov, či od jednotlivých obcí. Do fondu regionálnej literatúry pribudlo 22 
regionálnych monografií. 
 
      
      

1.2 Konzultačné a referenčné služby 
 
Pri spracovávaní 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 podľa požiadaviek čitateľov a našich 
používateľov. 
Rešeršné služby, poskytovanie informácií okrem osobného odberu boli zasielané aj 
elektronickou poštou. O túto špeciálnu službu pretrváva neustály záujem. 
V uplynulom roku bolo vypracovaných 134 rešerší, v ktorých bolo 2 948 záznamov. Spolu 
bolo poskytnutých 5 123 bibliografických a faktografických informácií, ktoré spolu 
poskytli úsek regionalistiky a útvar knižnično-informačných služieb. 
Konzultačné a referenčné služby boli poskytované čitateľom a používateľom osobne, 
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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 metodické oddelenie  kompletizovalo a spracovávalo 
ročné výkazy o činnosti knižníc za obecné a mestské knižnice v okrese. Skompletizované 
výkazy  sa postupne odkontrolovali, elektronicky spracuvávali a následne potrebné 
sumárne výkazy za jednotlivé typy knižníc (v potvrdenej tlačenej forme)  boli doručené 
príslušnej regionálnej knižnici s krajskou pôsobnosťou. Na základe týchto štatistických 
ukazovateľov bol vypracovaný Rozbor činnosti mestských a obecných knižníc okresu 
Trebišov za rok 2012. 
 

   V roku 2013 sa naďalej 
pokračovalo v budovaní: 
 - dokumentácie týkajúcej sa stavu a činnosti jednotlivých obecných a  mestských knižníc  
    nášho regiónu   
poskytovali sa: 
-  inštruktáže   k  základným  knihovníckym  úkonom  začínajúcim  knihovníkom  v  
   trebišovskom regióne 
- metodická pomoc pri aktualizácií, vyraďovaní,  pri prepracovávaní knižničného fondu,  
  v tých knižniciach,   kde   sú   nezrovnalosti   v evidencii 
- metodická inštruktáž pri aktualizácií,  triedení    a    evidencií    knižničného     fondu v 
  školských knižniciach a to:  

- Základná škola Sečovce 
- Základná škola Somotor 
- Základná škola Kráľovský Chlmec 

dohliadalo sa: 
- na dodržiavanie zákona o knižniciach a na plnenie knižničných noriem a štandardov 
Úsek koordinácie a metodiky uskutočnil 36 metodických návštev a 172 metodicko-
poradenských a konzultačných  služieb. Účelové metodické návštevy sa uskutočnili 
niekoľkokrát v Mestskej knižnici Sečovce, nakoľko táto knižnica sa presťahovala do 
nových priestorov, z tohto dôvodu bola potrebná aktualizácia a kompletné prepracovanie 
knižničného fondu. Účelová metodická návšteva sa uskutočnila 3 krát v Obecnej knižnici 
Kazimír, kde bola uskutočnená revízia knižničného fondu, nakoľko knižnicu preberala 
nová knihovníčka, ktorej zároveň bola poskytnutá metodická inštruktáž k základným 
knihovníckym úkonom. 
 

O finančné prostriedky na nákup kníh prostredníctvom dotácie  MK SR v roku 2013 
požiadala Obecná knižnica Brehov, no projekt nebol podporený. 
      Obecným   knihovníkom    a    obecným    úradom    bolo    zaslaných 265 e-mailov, na 
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základe ktorých boli obecné knižnice informované o celoslovenskej kampani na podporu 
čítania a zviditeľnenia knižníc „Do knižnice“, ( cieľom kampane bolo upriamiť pozornosť, 
najmä detí, na čítanie ako na spôsob trávenia voľného času a  na  knižnice  ako  na 
kultúrno-informačné centrá s tvorivými súťažami zameranými na rôzne spôsoby 
propagácie čítania a propagácie samotných knižníc), ďalej knižnice boli oboznámené 
s možnosťou využitia vzoru tlačív potrebných pre knihovnícku činnosť, ktoré ponúka  
Internetové metodické centrum pre obecné knižnice.  
      V elektronickej podobe im boli zaslané aj niektoré metodické materiály, ktoré 
metodické oddelenie v roku 2013 vydalo,  taktiež aj Knihovnícky poradca č.1, a č. 2 
(Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu). Obecné knižnice boli 
oboznámené s novým webportálom: Tlačová agentúra knižníc, kde je uverejňované 
množstvo akcií a podujatí, ktoré  organizujú knižnice na Slovensku. Práve tu je možnosť 
získať prehľad o tom, čo všetko knižnice robia, ako aj možnosť dať verejnosti vedieť 
o činnosti vlastnej knižnice.  
     Školským knižniciam bola zaslaná informácia o Súťaži o najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorého témou bola: 
Školské knižnice: Brána do života - 9. ročník súťaže. Školské knižnice boli ďalej 
informované o 6. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy pre 
základné a stredné školy, ktorý bol realizovaný pri príležitosti Medzinárodného mesiaca 
školských knižníc. 
Metodické oddelenie aj v roku 2013 uskutočňovalo centrálny nákup pre obecné knižnice, 
ktorý sa realizoval na základe uzavretej dohody medzi obecnými knižnicami 
a Zemplínskou knižnicou v Trebišove, kde po prevedení finančných prostriedkov na účet 
Zemplínskej knižnice, bol tento nákup aj realizovaný a to buď metodičkou regionálnej 
knižnice, alebo  knihovníčkou obecnej knižnice osobne. Na zakúpené knihy bol obecným 
knižniciam poskytnutý 20 až 25 % rabat. Túto možnosť využili obecné knižnice: Sirník, 
Malý Ruskov, Veľký Ruskov, Hrčeľ, Kazimír a  Lastovce. Tieto knižnice  zakúpili knihy v 
celkovej hodnote 664, 91 eur. Spolu bolo uskutočnených 12 výberov nových kníh pre 
spomínané knižnice. Niektoré obecné knižnice si výber kníh uskutočňujú už pravidelne 
individuálne a to podľa vlastného výberu predajcov, ako aj vlastných požiadaviek 
používateľov obecných knižníc. 
 
 
 

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,  
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− 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 

 
 

      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 
− SNM – Múzeom rómskej kultúry na Slovensku 

 
 

 

Knižnica je členom: 
− Slovenskej asociácie knižníc,  
− Spolku slovenských knihovníkov,  
− partnerskou knižnicou Národnej rady SR 
 
 
 

III.  PROGRAMY  A PROJEKTY  
 
   

1. Projektová činnosť 
 

 

    V roku 2013 bolo vypracovaných  7 projektov, z toho  6 projektov do Grantového 
systému Ministerstva kultúry SR a 1 projekt na Úrad vlády SR.  
 
Projekty spracované  na MK SR: 

1. ORIENT  NA  VÝCHODE  (SLOVENSKA)   v podprograme 2.1 Knižnice 
a knižničná činnosť    -  nepodporený 

2. Múdrosť skrytá v knihách – v podprograme 2.5 Akvizícia knižníc – podporený 
sumou 5 000 € na nákup knižného fondu 

3. VŠETKÝM  ZNEVÝHODNENÝM  ROVNAKÝM  DIELOM  - výpo čtová 
technika k organizovaniu kurzov informačnej gramotnosti   v podprograme 2.1 
Knižnice a knižničná činnosť    -  nepodporený 

4. LETOM LITERÁRNYM SVETOM  – motivácia čítania u detí a mládeže   v 
podprograme 2.1 Knižnice a knižničná činnosť    -  podporený sumou 1 700 € 
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5. ROVNOSŤ  PRÍLEŽITOSTÍ – informa čná a počítačová gramotnosť pre 
všetkých znevýhodnených   - druhá výzva v podprograme  6.4  - nepodporený 

6. Kultúrne poukazy   v podprograme 8.2   - podporený sumou  2 223 € 
 
Projekt spracovaný na ÚV SR: 

1. DOMA SME TU VŠETCI – autorské čítania, literárne večery a interaktívne 
stretnutia pre minority žijúce v regióne južného Zemplína   - projekt 
podporený sumou 1 000 € 

 
 
 

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 2013 
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 
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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 
 
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 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 
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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 klubu – doposiaľ bolo vydaných 9 zborníkov. 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.  
 

 
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 
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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 
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. 
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Vyhodnotenie výkonov knižnice, podľa schválených štandardov  
 

Č.  
Ukazovateľ  
/indikátor 
Výkonu 
knižnice 

 
Slovenský 
štandard 

 
Benchmark 

 
Benchmar
k po 
zohľadnen
í špecifík 
jednotlivýc
h knižníc 
KSK 

 
Výkony 
Zemplínskej 
knižnice 
v Trebišove 

v r. 2012 
 
 

 
Výkony 
Zemplínskej 
knižnice 
v Trebišove 

v r. 2013 
 

1  

Počet 
knižných 
jednotiek 
získaných 
kúpou 

ročná obnova 
KF ako celku 

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

 
 
2 % 

 
 
2 % 

 
 

1 039 kn.j. 

= 2,36%  
 

 
 
1 103 kn.j.  
 
 = 2,43 % 
 
 
 

2   
Suma 
finančných 
prostriedkov 
na nákup 
knižničných 
fondov 
 

 
10 eur na 
knihu 
 
 
 
 
 

 
10 eur na 
knihu 

 
10 eur na 
knihu 

 
8,38 € 
z  VÚC, 
 
8,85 €  
Grant MK 
SR 
 
Spolu:  
8,66 € 

 
8,39 €   
z VÚC 
 
9,25 € 
Grant MK 
SR 
 
Spolu: 
8,81 € 
 

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 

 
 
 
 
62 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 
 

 
8 PC 
 
1 PC / 510 
čitateľov 
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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 rešpektov
aním 
posunu 
záverečnýc
h hodín pre 
verejnosť 

 
 
 
50 hodín 
týždenne 
pre 
verejnosť 

 
 
 
50 hodín 
týždenne 
pre 
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 

 
 
 
45 
študijných 
miest 

7  
 
 
Výpožičky na 
1 zamestnanca 
vykonávajúce
ho 
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 

 
 

 

 12 225  
 
výpožičiek  
na   1 
knihovníčku 
 
 
 

 

 
 
 
 
12 011 
 
výpožičiek  
na   1 
knihovníčku 
 

8  
 
 
 
Výpožičky na 
1 čitateľa 

V štandardoch 
na úrovni SR 
sa uvádzajú 
výpož. na 1 
obyv. 7-9 
výpož. na 
obyvateľa 
(kategória 
20 000 – 
40 000 
obyvateľov) 
1,5 – 3 výpož. 
na obyv. 
(kategória 
100 000 a viac 
obyvateľov) 

 
 
30 / za rok 

 
 
Min. 20/rok 

 
 
 
 
28,95 
výpožičiek 
na 1 
čitateľa 

 
 
 
 
29,42 
výpožičiek 
na 1 
čitateľa 
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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 

 
 
16,64 % 
čitateľov 
z počtu 
obyvateľov 

10 Počet 
platených 
akcií, služieb 
a podujatí 
organizovanýc
h knižnicou 

 
Nesleduje sa – 
štandard nie je 
stanovený 

 
 
4 ročne 

  
     
6 služieb 

 
     
6 služieb 
 

11  
Počet AVD 
v knižničnom 
fonde 

 
štandard nie je 
stanovený 

 
3 % 
z knižnič-
ného fondu 

 
1 – 3 % 

 
0,06 % 
z celkového 
knižn. fondu 

 
0,06 % 
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, 
- práca s automatizovanými informačnými zdrojmi,  
- informačné zabezpečenie vzdelávacích a odborných potrieb používateľov, 



 30

- 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. 

 
 
 
Organizačná, riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť: 
 
       Riaditeľka knižnice vedie minimálne 1 x mesačne 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. 
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     Vedenie knižnice na základe plánu kontrolnej činnosti uskutočňovalo pravidelné 
kontroly plnenia úloh a jednotlivých činností na všetkých úsekoch útvaru riadenia 
a služieb. 
 
     Zemplínska knižnica v Trebišove vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch 
Mesta  Trebišov. Z toho vyplýva, že ochrana a správa budovy je v ich kompetencii.  
Bezpečnosť práce a požiarnu ochranu nám v r. 2013 zabezpečoval p. Hreha Jozef, N. 
Hrabovec a vykonáva ju prostredníctvom  pravidelných školení našich zamestnancov. 
Celkový náklad na túto činnosť činí 360,- € na rok 2013. 
 
 
 
Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí : 
 
 
 Názov podujatia Honoráre 

odvody 
Repré  Ostatné 

 
S P O L U  
€ 

5. 2.  Svätý Cyril a Metód -
prednášky 

 22,67 19,76 42,43 

27. 2.  Svätý Cyril a Metód-
prednášky 

  17,50 17,50 

21.3. Beseda so spisov.  M. 
Zimková 

50,-  13,74 63,74 

22.3. Beseda so spisov. A. 
Varigová 

  8,75 8,75 

25. 4.  Les ukrytý v knihe   10,40 10,40 
5. 6.  Minifestival destskej knihy  21,12 10,83 31,95 
20-
24.8 

tábor "Knihovníček" 
- poistenie      
- spotrebný materiál 
- obedy 
- občerstvenie 
- cestovné 
- vstupenky 
- kancel.potreby /farbičky, 
   Lepy, papier.....  

 
 
 

  
28,- 

128,5 
167,96 
111,01 
52,94 
24,- 

82,59 

 
 

 
 
Zdroj 46 
+595,-   
-595,-  

 
0 

10. 12. p. Hrádková 
„Anjel.pohladenie“ 

 15,20 44,96 60,16 

 Spolufinacovanie projektu 
„Letom literárnym svetom“ 

   103,75 

 Spolufinancovanie projektu 
„Doma sme to všetci“ 

   64,68 

 S p o l u :    403,36 
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Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí  podporené  MK SR   
 
projekt   „LETOM  LITERÁRNYM  SVETOM“ - motivácia čítania u detí 
a mládeže       -  1 700,- € 
 
 
 
Dátu
m 

Názov podujatia Honoráre 
odvody 

Cestovné  
náhrady 

Ubytov. 
+ ostatné 

SPOLU  
€ 

19. 8. G.Futová  - zážit.autorské čítanie 100,- 8,40  108,40 
18.9. Mgr. Hujdič – čítanie s Mrkvičkou 100,- 52,96 30,50 183,46 
23.9. Ľ.Kepštová – zážit. autorské čítanie 100,- 52,96 61,- 213,96 
27.9. A.Wagnerová – tvorivá dielňa 100,- 51,66 30,50 182,16 
22.10. PhDr. Hlušíková – beseda s 

autorkou 
100,- 18,95 30,50 149,45 

19.11. Mgr.art.Martiška – tvorivá dielňa 100,- - 30,50 130,50 
20.11. R. Vehovský  - beseda so 

spisovateľom 
100,- - 17,- 117,- 

27.11. A. Verešpejová – beseda a autorkou 100,- 9,10 - 109,10 
5.12. J. Mára – cestov. prednášky 100,- - - 100,- 
9.12. R. Milčáková – tvorivá dielňa 

s ilustrátor. 
100,- 5,97 - 105,97 

9.12. MUDr. J. Milčák – beseda so 
spisov. 

100,- - - 100,- 

 Propagačné materiály na celý 
projekt „Letom literárnym svetom“ 

   
200,- 

 
200,- 

 S p o l u : 1 100,- 200,- 400,- 1 700,- 
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Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí  podporené  ÚV SR  
   
projekt  „DOMA SME TU VŠETCI   -  autorské čítania, literárne večery 
a interaktívne stretnutia pre minority žijúce v regióne južného Zemplína  -  1 000,- € 
 
 
 
Dátum Názov podujatia Honoráre 

odvody 
Cestovné  
náhrady 

Ubytov. 
+ ostatné 

SPOLU  
€ 

2. 10. A.Daneková-prednášky + inštalácia 
výstav  /rómska minorita/ 

 
100,- 

 
25,- 

 
30,50 

 
155,50 

9. 10. A. Daneková – prednášky  25,- 30,50 55,50 
29. 10. A. Daneková - prednášky  25,- 30,50 55,50 
30. 10. A. Daneková – prednášky + 

derniéra výstav 
  

 
 

30,50 
 

30,50 
21. 10. E. Adamová – „ Živé rozprávanie o 

..“ 
100,- 5,85 - 105,85 

18. 11. Ing. P. Baričák – beseda a čítačka 100,- 25,23 - 125,23 
22. 11.  R. Vehovský  - beseda s 

cestovateľom 
100,- 54,20 30,50 184,70 

4.-5. 
12. 

J. Mára -  cestov.prednášky a 
autorom 

100,- 42,72 87,50 230,22 

 Propagačné materiály na celý 
projekt „Doma sme tu všetci“ 

   
57,- 

 
57,- 

 S p o l u : 500,- 203,- 297,- 1 000,- 

 
 
 
 

 

I. VYHODNOTENIE  EKONOMICKEJ  ČINNOSTI 
 
 
Hospodárenie organizácie v roku 2013 
 
 
 Rozpočet organizácie a jeho úpravy  
 
Zemplínska knižnica v Trebišove mala na rok 2013 pôvodne schválený rozpočet príjmov 
a výdavkov vo výške 120 810,- €, z toho transfery Košického samosprávneho kraja /ďalej 
len KSK/ vo výške 118 999,- € + výdavky na činnosť 1 811,- € vlastné príjmy 9 000,- €. 
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UKAZOVATE Ľ Schválený 
rozpočet r. 
2013 

Úprava rozpočtu 
+zvýšenie 
-zníženie 

Skutočný 
rozpočet  
r.2013 
 

Skutočnosť 
31.12. 2013 

a/Bežné transfery 
-prevádzková          

   dotácia KSK  
   -na činnosť 

 
118 999,-  

 
1 811,- 

 

500,- 

 

520,- 

 
119 499,- 

 
2 331,- 

 
119 484,85 

 
2 331,-  

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

 
 

0 
0 
0 

 
 

6 700,-  
1 000,-  
2 223,- 

 
 

6 700,- 
1 000,- 
2 223,- 

 
 

6 700,-  
1 000,-  
2 223,- 

c/ bežné transfery 
    vlastné príjmy 

 
9 000,- € 

 
 

 
9 000,-  

 
11 647,24 

d/ kapitálové 
     transfery 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

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

- rozpočtovým opatrením zo dňa 5. 6. 2013 – navýšenie rozpočtu o 1 700,- € - 
dotácia MK SR – projekt „Letom literárnym svetom“ 

- rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 09. 2013 – navýšenie rozpočtu o  5 000,- dotácia  
MK SR – Projekt „Múdrosť skrytá v knihách“ – nákup knižného fondu 

- navýšenie rozpočtu zo dňa 23. 09. 20013 – navýšenie rozpočtu o 1 000,- dotácia  
ÚV SR – projekt „Doma sme tu všetci“ 

- úprava zo dňa 18. 11. 2013 sa týkala spolufinancovania podporených projektov 
v celkovej sume 520,- €   

- rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 12.2013 – navýšenie rozpočtu o 2 223,- € 
prostredníctvom kultúrnych poukazov na rok 2013 

- posledné navýšenie v roku 2013 zo dňa 19. 12. 2013 bolo upravené z dôvodu 
odmeny a to v sume 500,- € 
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Plnenie príjmov 
 
 
Ukazovateľ Schválený 

rozpočet r. 
2013 

Úprava  
rozpočtu r. 
2013 

Skutočnosť 
k 31. 12.2013 

Čerpanie 
 

Príjmy 
z prostriedkov VUC 
/zdroj 41-001/ 
 

 
120 810,- 

 

 
121 830,- 

 

 
121 830,- 

 
 
 

 
121 815,50 

 

Vlastné príjmy 
/zdroj 46/ 

 
9 000,- 

 
9 000,- 

 
11 647,24 

 
9 000,- 

Príjmy zo ŠR 
/zdroj 111-05/ 

 
0 

 
9 923,- 

 
9 923,- 

 
9 923,- 

Spolu 129 810,- 140 753,- 143 400,24 140 738,50 
 
     
Vlastné príjmy – zdroj 46 
  
Položka VP Skutočnosť 

k 31.12. 2013 
v € 

Zápisné+knihy pre zamest. 4 091,06 
Upomienky 3 615,21 
MVS 398,47 
Kopírovanie+tlač 66,55 
Internet 224,79 
Rešerš+sken. 77,80 
Za spracovanie /prezenčné/ 1 144,66 
Za knihu /amortizácia/ 1 122,30 
úroky 1,80 
Tábor „Knihovníček“ 595,- 
Dobropis fa /VSE KE/ 279,78 
Preplatok Soc. poisťovňa 29,82 
  
S P O L U : 11 647,24 
 
 
Zemplínskej knižnici v roku 2013 bol daný rozpočet vlastných príjmov 9 000,- €, ktorý 
sme prekročili o 2 647,24 €. V položke vlastných príjmov máme zahrnutý aj preplatok voči 
VSE Košice za rok 2011 v celkovej sume 279,78. 
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 
2 223,- €, ktoré boli použité na úhradu predplatného časopisov na rok 2014 + čiastočná 
úhrada nákupu kopírky pre skvalitnenie služieb čitateľom.  
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Čerpanie výdavkov 
 
 
Číslo Položka Schválený 

rozpočet 
 1.1. 2013 

Úprava 
rozpočtu 
r. 2013  

Skutočnosť 
31.12.2013 

Vlastné + 
iné  
Zdroje 

 Počet pracovníkov  
12 

 
12 

 
12 

 
- 

      
610 Výdavky na mzdy 79 915,- 73 315,- 73 306,41 - 
620 Poistné a príspevok 

zamestnávateľa 
 

24 149,- 
 

25 298,96 
 

25 298,96 
 

- 
621-623 
625 

Poistné ZP 
Poistné SP 

6 900,- 
17 249,- 

7 011,71 
18 287,25 

7 011,71 
18 287,25 

- 

630-640 Výdavky na tovary 
a služby 

 
16 746,- 

 
23 216,04 

 
23 210,48 

 

631 Cestovné tuzemské 300,- 276,97 276,97  
632 Energie 3 200,- 7 310,36 7 310,36 1 220,- 
633 Materiál 2 961,- 6 380,86 6 375,30 9 498,74 
634 Dopravné 650,- 683,16 683,16  
635 Údržba techniky, 

budov.. 
800,- 2 322,88 2 322,88 891,14 

636 Nájom budov, 
objektov.. 

6 200,- 2 659,- 2 659,-  

637 Služby.. 2 435,- 3 300,75 3 300,75 7 115,30 
642 Nemocenské dávky, iné 200,- 282,06 282,06 197,82 
      
600 Výdavky spolu 120 810,- 121 830,- 121 815,85 18 923,- 
 
 
V položke 610 – výdavky na mzdy je celkové čerpanie 73 306,41 € v tom sú započítané 
tarifné platy 66 806,41 €, osobné príplatky 2 680,- €, ostatné príplatky – príplatky za 
odpracovanú sobotu + riadiace príplatky v celkovej sume 2 020,- € a odmeny 1 800,- €. 
 

V položke 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa je celkové čerpanie 25 298,96 €. 
Sú to odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 
 

V položke 630 – 640 výdavky na tovary a služby je celkové čerpanie 42 133,48 € z toho 
vlastné a iné zdroje v sume 18 923,- €. Sú v tom zahrnuté podpoložky – cestovné-tuzemské 
pre vlastných zamestnancov na semináre, školenia a metodická pomoc obciam v celkovej 
sume 276,97 €.  
 

V podpoložke 632 – Energie a komunikačné poplatky sú zahrnuté poplatky za 
elektr.energiu, vodné a stočné ďalej telefóny, poštovné a internet. /bližšia analytika – 
tabuľka nákladov/ 
 

Podpoložka 633 – Materiál je čerpanie 15 874,04 € z toho 9 498,74 € je čerpanie 
z vlastných a iných zdrojov – najväčšiu položku tvorí nákup kníh, časopisov a špeciálnych 
dokumentov  v celkovej sume 11 581,07 €.  
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Významnú podpoložku tvorí nákup výpočtovej techniky v celkovej sume  1 253,41 €, 
v ktorej je zahrnutý nákup novej kvalitnej multifunkčnej  tlačiarne a kopírky, ktorou 
chceme skvalitniť služby pre našich používateľov.  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 – 490,35 € a taktiež údržba 
služobného auta nákup olejov, kvapalín a náhradných dielov v celkovej sume 192,81 €. 
 

V podpoložke 635 – údržby je čerpanie 2 322,88 €. 
Okrem bežnej údržby väčšiu časť tvorila oprava bezpečnostnej brány – ochrana kníh. Na 
tejto bráne sa pokazila riadiaca elektronika k elektromagnetickému systému, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou systému bez ktorej brána nefunguje. Po niekoľkomesačnom 
výpadku tejto ochrany sme v našej organizácii zaznamenali väčší počet krádeže kníh.  
Keďže v tomto roku sme mali pracovníčky na PN, organizácia ušetrila finančné 
prostriedky a mohli sme zrealizovať opravu tejto bezpečnostnej brány, ktorá bola 
v celkovej sume 1 804,52 €. 
Ďalšiou položkou je  pravidelná štvrťročná údržba  celoslovenského knižničného softvéru 
Virtua  v sume 1 132,14 €. 
Zemplínska knižnica Trebišov bola v prenájme Mestského kultúrneho strediska Trebišov 
prvých päť mesiacov v roku 2013 bez  nájomných nákladov a tak v podpoložke 636 
eviduje 2 659,- € na prevádzkové náklady. Od mesiaci jún 2013 nastala zmena nájomcu, 
takže naša organizácia je v prenájme Mesta Trebišov a ten nám prevádzkové náklady 
rozpisuje jednotlivo /teplo, vodné a stočné/ čo sa odrazilo na znížení nákladov 
v podpoložke 636 a zvýšení položky 632 – Energie. 
 

Podpoložka 637 zahŕňa služby za stravovanie, ktorú si knižnica hradí z vlastných príjmov 
v celkovej sume 3 717,30 €, propagáciu knižnice /spravovanie web stránky/, prídel do SF, 
odmeny pracovníkov  mimo pracovných zmlúv, cestovné náhrady. V tejto kategórii  väčšiu 
časť tvoria dane a to poplatky za likvidáciu odpadu, poplatok RTVS, TV signál v celkovej 
sume 821,56 €. 
 

V podpoložke 642 sú zahrnuté  nemocenské dávky /prvých 10 dní/ v celkovej sume 
479,88 €. 
 
/bližšia analytika – tabuľka nákladov/ 
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500 – Spotrebované nákupy  -  v členení položiek 
 
 

U k a z o v a t e ľ 
 

Skutočnosť k 31.12. 2013 
v € 

501.1001 Spotreba – inter. vybavenie         700,20 
501.1002 Spotreba – výpoč. technika   
501.1002 Spotreba - tonery            

1 234,41 
1 163,77 

501.1003 Spotreba – telekom.technika 13,50 
501.1004 Spotreba – prevádzkové stroje .. 17,50 
501.1009 Spotreba – knihy, učebnice   
501.1009 Spotreba – časopisy a periodiká 

9 413,18 
1 858,82 

501.1001 Spotreba - potraviny 85,71 
501.1102 Spotreba – PHM                           483,66 
501.1601 Spotreba – kancelár.papier          318,63 
501.1602 Spotreba – kancel. potreby           296,57 
501.1603 Spotreba – hygien. a čistiace        220,48 
501.1604 Spotreba – autodiely 65,- 
501.1604 Spotreba – propag.materiál 310,- 
501.1690 Spotreba – ostatný všeob.mat.     558,22 
SPOLU 501 16 739,65  
502.1801 Spotreba – elektrická energia       1 505,05 
502.1802 Spotreba – tepelná energia 3 299,45 
502.1804 Spotreba - voda 206,59 
S P O L U 502 5 011,09 
 
511 -518 SLUŽBY – v členení položiek 
 

U k a z o v a t e ľ 
 

Skutočnosť k 31.12. 2013 
v € 

511.1001 Oprava a údržba interiéru 2,16 
511.1002 Oprava a údržba výpoč.techniky 224,65 
511.1004 Oprava a údržba prevádz. stroj. 1 804,52 
511.1008 Oprava a údržba kníh 37,50 
511.1021 Oprava a údržba dopr.prostried. 127,81 
511.1040 Revízia a preskúšanie 13,05 
S P O L U 511 : 2 209,69 
512.1101 Cestovné tuzemské 276,97 
S P O L U 512 : 276,97 
513.1  1  Repré – akcie ZK, dary, pohost. 193,36 
513.1  2  Repré - riaditeľka 99,- 
S P O L U 513 : 290,36 
518.1801  Školenia,kurzy, semináre 360,- 
518.1803  Propagácia, reklama 240,- 
518.1831  Nájomné – budov, objektov 2 659,- 
518.1861 Ostatné služby – pevná linka 312,33 
518.1862 OS – mobilné telefóny 435,93 
518.1863 OS - internet 1 193,04 
518.1864 OS - poštovné 619,35 
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518.1872 OS – udrž.softvéru pravidelné 1 115,14 
518.1873 OS – údrž.softvéru nepravidelné 17,- 
518.1874 OS – Softver – nákup  231,56 
518.1891 OS - stočné 141,94 
518.1892 OS – Likvidácia odpadu 525,60 
518.1899 OS – Iné ostatné služby 1 098,43 
S P O L U 518 : 8 949,32 
 
 

 

521.1        Mzdové náklady 73 310,71 
521.1990  Odmena mimo prac.zmlúv 1 678,50 
S P O L U 521 : 74 989,21 
524.1       Zákonné sociál. poistenie 25 298,96 
S P O L U 524 : 25 298,96 
527.1130 Prídel do soc. fondu 641,- 
527.1140 Náhrady pri PN 479,88 
527.1150 Príspevok na stravu 3 929,22 
S P O L U 527 : 5 050,10 
538.1   Ostatné dane a poplatky 534,96 
548.1  Ostatné náklady 715,49 
551.11 Odpisy dlhodob.majetku 402,36 
553.1   Tvorba ostatných rezerv 2 196,22 
568.1   Ostatné finanč. náklady 57,75 
588.1  Náklady z odvodu príjmov 11 367,46 
589.1  Náklady z budúceho odvodu príj. 836,95 
591.1  Splatná daň z príjmov 0,33 

 
 
 

II.  VYHODNOTENIE AKTIVÍT V OBLASTI INVESTI ČNEJ 
ČINNOSTI 

 
V roku 2013 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. 
 
 
 
 
 
 



 40

D/   P r í l o h y 
        
                                                                                                              

I.  PUBLIKA ČNÁ  ČINNOSŤ  
 
1. Edičná činnosť 

 
 

1. Rozbor činnosti mestských a obecných knižníc okresu Trebišov v roku 2012 

2. Knihovnícky poradca  č. 1   (Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
okresu Trebišov  

3.  Knihovnícky poradca  č. 2   (Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
okresu Trebišov)   

4. Krista Bendová a jej láskavo úsmevné príbehy (biografia a personálna výberová 
bibliografia) 

5. Solúnski vierozvestovia (biografia a personálna výberová bibliografia) 

6. Emery Roth – americký architekt slovenského pôvodu, rodák zo Sečoviec 

7. Letom literárnym svetom (informačný leták) 

8. Samo Chalupka a jeho poetická púť (stručná biografia autora) 

9. Exilová spisovateľka, autorka kníh pre deti a mládež, publicistka Jarmila 
Blažková (prezentácia  v PowerPointe ) 

10. Vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2012 

11. Plán činnosti knižnice na rok 2013 

 
 

2. Vydavateľská činnosť 
 

1. Pavol Ružan: Zemplín v premenách času 

2. Pavol Ružan: Štefan Korčmároš, vlastivedný pracovník (medailón osobnosti) 

3. Pavol Ružan: Štefan Bubán, maliar (medailón osobnosti) 

4. Pavol Ružan: Spomienka na tých, čo Trebišovu vtlačili svoju pečať 

5. Pavol Ružan: Medailón maliarskej a sochárskej tvorby v Zemplíne 

6. Pavol Ružan: Malý medailón Gymnázia v Trebišove 

7. Pavol Ružan: Zapadla éra a ozveny bubeníkov v južnom Zemplíne 

8. Pavol Ružan: Z hradných komnát do šľachtických kaštieľov a zemianskych kúrií 

                       v Zemplíne 
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II.   TABUĽKOVÉ  PREHĽADY  AKTIVÍT 
 

1. Vzdelávacie  a kultúrne  aktivity 

 

JANUÁR      
Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Účast
níci 

Krásy Slovenska Výstava Zachytená história časopisu 
„Krásy Slovenska“ 

Všetky skupiny 250 

Veselý klaun Mišo na 
karnevale  9 x 

Tvorivá 
dielňa 

Výroba klaunovských girland 
a masiek 

ZŠ 124 

Čítame s Osmijankom, pridaj 
sa aj ty!   
 

Čitateľská 
súťaž  
Osmijanko 
I.a II. otázka 

Príbeh o Analfabete 
Negramotnej nám poslúžil  
ako sprievodca lit. pre deti. 

ZŠ 75 

Čitatelia odporúčajú 
čitateľom 

čítanie Čitatelia odporúčajú každý 
mesiac jednu prečítanú knihu 
ďalším čitateľom 

Všetky skupiny  

Kde sme? 
4 x 

Informačná 
výchova 

Práca s web stránkou knižnice SŠ 84 

Šaliansky Maťko Okresná 
súťaž 

Prednes slov. povestí ZŠ 52 

Macko Puf  ťa zabaví, poučí 
i poradí - 3x 

Zážitkové 
čítanie 

Čítanie rozprávky, 
dobrodružná a   veselá cesta 
obohatená správnymi návykmi 
a slušným správaním. 

ZŠ 86 

Kde bolo, tam bolo ... Čitateľský 
karneval 

Maškarný ples plný hier, 
súťaží a zábavy, spojený s 
čítaním rozprávok a s tvorivou 
dielňou. 

ZŠ 29 

Som brat všetkých ľudí: ktorí 
majú srdce, rozum a zmysel 
pre  humor 
 

Hodina 
literatúry 

Prezentácia o skvelom 
hercovi, komikovi, 
spisovateľovi, kamarátovi, 
milujúcom otcovi a manželovi 
J. Satinskom  

SŠ 22 

Kreativita nebolí, ženie nás 
svet dopredu – 2x 

Prednáška Podujatie pri príležitosti 
mesiaca  kreativity. Bola 
prevedená prezentácia pod 
názvom Pamäť a motivácia, 
ktorá úzko súvisí s kreativitou.  
 

ZŠ 49 

FEBRUÁR      
Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Účast
níci 

Svätý Cyril a Metod - patróni 
Slovenska. Cyrilometodská 
zvesť na Slovensku. 

Výstava Výstava náboženskej literatúry Všetky skupiny 550 

Svätý Cyril a Metod - patróni 
Slovenska. 

Výstava výstava o pôsobení 
solúnskych bratov na území 
Slovenska 

Všetky skupiny 550 

Svätý Cyril a Metod - patróni 
Slovenska. A slovo sa stalo 
telom a skutkom.  2 x 

Beseda Beseda s Doc. ThDr. Š. 
Pružinským venovaná Sv. 
Cyrilovi a Metodovi. 

Všetky skupiny 106 
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Svätý Cyril a Metod - patróni 
Slovenska. Cyril a Metod  
v palete farieb. 

Výtvarná 
súťaž 

Súťaž knižnice pre žiakov, pri 
príležitosti osláv 1150. 
výročia príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na naše územie 

ZŠ 32 

Poď si urobiť valentínsky 
darček pre svojich 
milovaných 
12 x 

Tvorivá 
dielňa 

Výroba malých darčekov pre 
svojich najmilších – 
valentínske srdiečka a 
pohľadnice 

ZŠ 78 

Ja a moji rodičia Hodina 
etickej vých. 

Hodina zameraná na rodinné 
vzťahy pohľadom  tínedžerov. 

SŠ 18 

Zdravie – uvedomujeme si 
jeho dôležitosť?   
2x 

Prednáška Prednáška v rámci mesiaca 
február – mesiaca zdravia 
s RNDr. L.  Demešovou. 

ZŠ, SŠ 56 

Čítame s Osmijankom, pridaj 
sa aj ty!  
Súvisí naše  vlastné meno 
so sklonmi k šibalstvám?       
 

Čitateľská 
súťaž  
Osmijanko 
III.a IV. 
otázka 

V tretej a štvrtej otázke 
celoslovenskej súťaže pre 
malých čitateľov Čítame s 
Osmijankom sme sa venovali 
menám, prezývkam a rôznym 
šibalstvám. 

ZŠ 75 

Svätý Cyril a Metod - patróni 
Slovenska. Ikona - okno do 
duše  3 x 

Prednáška Beseda spojená s odbornou 
prednáškou o ikonopisectve 
s Mgr. R. Demkom 

SŠ a verejnosť 88 

Prázdniny sú tu zas – môžeš 
navštíviť aj nás. „Miluj 
všetko okolo seba“ – 6 x 

Prázdninové 
stretnutie 

Voľnočasové aktivity pre deti 
s členmi Združenia 
katolíckych vodkýň a skautov 
Európy na Slovensku 

ZŠ 129 

Svätý Cyril a Metod - patróni 
Slovenska. Putovanie cestou 
dvoch bratov. 
4 x 

Workshop Animátorský program pre deti 
o koreňoch našej kultúry s 
pozitívnym príkladom pre 
život súčasnosti 

ZŠ 115 

Opäť je tu Valentín Bezplatný 
zápis 

Amnestia na upomienky a 
členský poplatok zdarma pre 
zamilovaný pá 

Všetky skupiny 36 

Srdce z lásky 
8 x 

Zážitkové 
čítanie, 
tvorivá 
dielňa 

Sviatok sv. Valentína spojený 
s ilustráciami a vytváraním 
krátkych básničiek, či 
vtipných rýmovačiek pre 
svojich najmilších 

ZŠ 71 

Keď pôjdeš horou Zážitkové 
čítanie 

Vypracovávanie čitateľského 
denníku môže byť aj spoločné 
a to priamo v knižnici 
 

ZŠ 25 

Tvoríme s ilustrátorom 
Jánom Vrabcom  
2 x 

Beseda, 
tvorivá 
dielňa 

Stretnutie s grafickým 
dizajnérom, maliarom a 
ilustrátorom kníh pre deti - 
možnosť kresliť spolu s 
ilustrátorom, techniky 
kreslenia.  

ZŠ 50 

MAREC      
Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Účast
níci 

Lichožrúti  Výstava Ilustrácie Galiny Miklínovej z 
knižky Pavla Šruta 
Lichožrouti, ktorá bola 
anketou Magnesia Litera 
vyhlásená ako detská kniha 
desaťročia 

Všetky skupiny 350 

O Kvetuške a fúzačovi – 2x Beseda Stretnutie s redaktorkou 
vydavateľstva THOVT 

ZŠ 150 
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Tatianou Andrtovou, 
korektorkou knihy “O 
Kvetuške a fúzačovi” 

Ružena Anďalová 
2 x 

Beseda Beseda v s regionálnou 
autorkou Ruženou Anďalovou 
o jej knihách. Prezentácia 
najnovšej knihy o aforizmoch. 

ZŠ 81 

Čo vieš o tejto knižnici?   
4x  

Informačná 
výchova   

Počas Týždňa slovenských 
knižníc - pre MŠ, ZŠ, SŠ -
predstavenie knižnice, úvahy o 
vzniku-výrobe kníh, základné 
pravidlá požičiavania a 
vyhľadávania literatúry, web 
stránka knižnice, kis3g, online 
katalóg - podľa veku 
návštevníkov 

ZŠ, SŠ, 
verejnosť 

86 

Zahrajme sa na knižnicu – 5x Informačná 
výchova 

Informačné výchovy počas 
mesiaca kníh , predstavenie 
kníh a  knižnice, hravé 
oboznámenie sa detí so 
základnými pojmami v  
knihovníctve 

ZŠ 134 

Viem kde a viem aj ako – 2x Informačná 
výchova 

Informačné výchovy počas 
mesiaca kníh , predstavenie 
kníh a  knižnice, hravé 
oboznámenie sa detí so 
základnými pojmami v  
knihovníctve 

MŠ, ZŠ 45 

V marci sa tešíme 
z prebúdzajúcej sa prírody, 
ale je to aj mesiac plný kníh -  
4x 

Informačná 
výchova 

V informačných výchovách 
prispôsobených veku, si deti 
obrázkami, básničkami a 
hádankami pripomenuli 
písmenká, s poznávali  
hrdinov z kníh,  lúštili správy, 
a pod. 

MŠ, ZŠ 80 

Dlhý, široký, bystrozraký Informačná 
výchova 

Podujatie pre deti MŠ v rámci 
„Marec mesiac knihy“. 

MŠ 36 

 Myška v knižke Informačná 
výchova 

Podujatie pre deti MŠ v rámci 
„Marec mesiac knihy“. 

MŠ 24 

Týždeň slovenských knižníc 
6x 

Cyklus 
podujatí 

Výstavy, besedy so 
spisovateľmi, zážitkové 
čítania, hry, súťaže, zábava 
pre deti 

Všetky skupiny 153 

Som brat všetkých ľudí, ktorí 
majú srdce, rozum a zmysel 
pre humor 

Hodina 
literatúry 

Prezentácia o skvelom 
hercovi, komikovi, 
spisovateľovi, kamarátovi, 
milujúcom otcovi 
a manželovi, J. Satinskom  

SŠ 22 

Bea Bazalová a je romány 
3 x 

Beseda Slovenská spisovateľka, ktorej 
romány sa zaraďujú medzi 
romány písané ženami, čítané 
prevažne ženami. 

Verejnosť 121 

Milka Zimková Beseda Rozprávanie o spoločnej knihe 
priateliek 

Verejnosť 79 

Beseda s detskou 
spisovateľkou Andriannou 
Varigovou – 3x 

Beseda Žiaci mali jedinečnú možnosť 
stretnúť sa so spisovateľkou, 
ktorá píše práve pre nich.  

ZŠ 74 

Pocta Dobšinskému- 3x Prezentácia, 
zážitkové 
čítanie 

Pri príležitosti Dňa ľudovej 
rozprávky sme sa venovali 
Pavlovi Dobšinskému a jeho 

ZŠ 59 
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slovenským rozprávkam. 
Dom plný kníh  - 4x Informačná 

výchova 
Priblíženie kníh najmenším 
deťom, čítanie rozprávok, 
rozprávanie o jednotlivých 
knižkách. 

MŠ, ZŠ 87 

Čítame s Osmijankom, pridaj 
sa aj ty! 
Osmijanko tvoril, veršoval 
a čaroval  

Čitateľská 
súťaž  
Osmijanko 
V.a VI. 
otázka 

V piatej a šiestej otázke sme 
sa venovali básnickám a 
čarovaniu. 

ZŠ 75 

Čítame s Osmijankom, pridaj 
sa aj ty! 
Kráľ Medveďoteles druhý sa 
v rozprávke zmenšil, ale my 
s knihou rastieme. 

Čitateľská 
súťaž  
Osmijanko 
VII.a VIII. 
otázka 

Posledné otázky  súťaže  si 
žiaci vychutnávali, zasmiali sa 
a zistili, koľko toho za 
posledné štyri mesiaci 
prečítali a koľko sa dozvedeli. 

ZŠ 75 

Chránené územia v regióne 
Trebišov 
2 x 

Prednáška Prednáška o významných 
chránených územiach nášho 
regiónu  

SŠ 63 

APRÍL      
Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Účast
níci 

Aha deti čo to letí 
3 x 

Výstava, 
prednáška 

Základné  informácie  o 
bocianovi bielom, o  spôsobe 
života a ochrany. 

Všetky skupiny 
žiakov ZŠ 

378 

Rebelantské nocovanie  
s Andersenom.                  
Noc s Andersenom 

Medzinárod. 
podujatie 

Rozprávkové nocovanie v 
knižnici, plné zábavy, 
šantenia, hier, rozprávania, 
diskoték, čítania ... 

ZŠ 36 

Ján Uličiansky a jeho 
Analfabeta Negramotná 
2x  

Beseda 
s autorským 
čítaním 

Beseda o umeleckej literárnej 
tvorbe súčasného autora 
detskej tvorby 

ZŠ 62 

Stretli ste sa so šikanovaním? 
 
3x 

Prednáška Rozprávanie o šikanovaní a 
jeho dôsledkoch, odpovede 
určené žiakom základných a 
stredných škôl v spolupráci s 
OR PZ Trebišov 

ZŠ, SŠ 70 

Stop fajčeniu 
 

Prednáška Prednáška o veľmi 
nebezpečnom zlozvyku 
mladistvých – fajčení a o jeho 
nepriaznivých účinkoch – 
prednáška v spolupráci s 
RÚVZ Trebišov 

SŠ 29 

Niektoré knihy nás životu 
učia, iné ho zas skrášľujú 

Hodina 
etickej vých. 

Cyklické stretnutie študentov 
zamerané na úvahy o knihách 

SŠ 50 

Predstavivosť – začiatok 
tvorby 
 

Prednáška Prednáška zameraná hlavne na 
pozitívne myslenie, od 
ktorého sa odvíja náš život. 

ZŠ 29 

Ezopové bájky  
4 x 

Autorská 
beseda 

Bájky a ich mravné 
ponaučenia 

ŠZŠ 89 

Les ukrytý v knihe – 
Rozprávky z lesa 
6x 

Zážit.čítania, 
tvor. dielne, 
prednášky 

Motivačné aktivity pre deti ZŠ 
a MŠ počas celého týždňa 

ZŠ 159 

Majka Tárajka Zážitkové 
čítanie 

Život a tvorba M. Ďuríčkovej ZŠ 22 

Prázdninové odpočítavanie 
4 x 

Predprázdni
nová ponuka 
kníh 

Každý pondelok v mesiaci 
odkrývame ďalšiu policu s 
doporučenou knihou na 
prázdniny 

Žiaci ZŠ 89 
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MÁJ      
Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Účast
níci 

Amazing USA výstava Výstava fotografií prírodných 
scenérií USA slovenského 
fotografa Filipa Kuliseva 

verejnosť 300 

Mamičke z lásky 
7 x 

Tvorivá 
dielňa –celý 
mesiac 

Tvorivé dielne pri príležitosti 
Dňa matiek maľujeme na sklo. 
Maľovanie lienok a motýľov 
na sklo, ako drobný darček pre 
svoje drahé mamičky 

Deti do 15 
rokov 

106 

Prázdninám sa začalo 
odpočítavanie 
4 x 

Predprázdni
nová ponuka 
kníh 

Každý pondelok v mesiaci 
odkrývame ďalšiu policu s 
doporučenou knihou na 
prázdniny 

Žiaci ZŠ 89 

Poskladaj si abecedu 
9 x 

Pasovačka 
prvákov 

Pasovačka prvákov za 
čitateľov knižnice. Týždeň 
venovaný prvákom, 
predstavenie kníh, knižnice, 
slávnostný akt pasovania za 
čitateľov knižnice. 

1. Roč. 
ZŠ 

209 

Noc literatúry 2013 Verejné 
čítanie 

Čítanie osobnosťami 
slovenského kultúrneho života 
u nás hercami divadla „G“ 
a zaujímavým  hosťom Elenou 
Vacvalovou – slovenskou 
humoristkou 

verejnosť 76 

Chráňme múdro a smelo, 
svoj rozum a telo 

prednáška prednáška o poskytovaní prvej 
pomoci pri drobných i väčších 
úrazoch detí 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ 

24 

Martin Kukučín, vlastným 
menom Matej Bencúr 

powerPoint 
prezentácia 

prierez literárnej tvorby 
popredného reprezentanta 
prózy slovenského literárneho 
realizmu. Prezentácia o živote 
a tvorbe spisovateľa pri 
príležitosti 85. výročia úmrtia. 

SŠ 19 

Martin Puci: Jeden pevný 
bod 

Prezentácia 
novej knihy 

prezentácia – prvé otvorenie 
knihy regionálneho autora 
Martina Puciho 

verejnosť 83 

Farby liečia. Neveríš? Príď 
k nám a uvidíš 
2x 

prednáška Akú energiu v sebe farby 
ukrývajú, aký vplyv majú na 
život a zdravie, 
charakteristika a popis farieb, 
čo je aura a čo čakra.  
 

SŠ 33 

Moje zrkadlo 
4 x 

beseda cyklické stretnutie študentov v 
rámci etickej výchovy so 
zameraním na svedomie, 
každý z nás ho má v inom 
stave, ale niet človeka bez 
svedomia 

SŠ 72 

Zahrajme sa na knižnicu – 5x Informačná 
výchova 

Informačné výchovy počas 
mesiaca kníh , predstavenie 
kníh a  knižnice, hravé 
oboznámenie sa detí so 
základnými pojmami v  
knihovníctve 

ZŠ 134 
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JÚN      
Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Účast
níci 

Českí architekti na 
východnom Slovensku 

výstava na 17 paneloch zaznamenáva 
stavby na území východného 
Slovenska, ktoré projektovali 
českí architekti, a nazerá do 
histórie slovensko-českých 
vzťahov v oblasti staviteľstva 
a architektúry. 

Všetky skupiny 
obyvateľstva 

320 

Prázdninám sa začalo 
odpočítavanie 
4 x 

Predprázdni
nová ponuka 
kníh 

Každý pondelok v mesiaci 
odkrývame ďalšiu policu s 
doporučenou knihou na 
prázdniny 

Žiaci ZŠ 94 

Malé pozornosti pre tých, 
ktorých máme radi 
4 x 

Tvorivá 
dielňa 

výroba drobných papierových 
darčekov pre spolužiakov a 
kamarátov pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí 

Žiaci ZŠ 81 

Čítajme si ...2013 Verejné 
čítanie pre 
deti 

pokus prekonať rekord vo 
verejnom čítaní detí 
simultánne čítanie -cieľ 
projektu - podporiť čítanie u 
detí, podporiť návštevy 
knižníc a zároveň poukázať na 
význam literatúry pre 
detského čitateľa. Krstnou 
mamou projektu je 
spisovateľka Oľga Feldeková. 

Žiaci ZŠ 498 

Minifestival detskej knihy 
Čítame si radi, podelíme sa 
aj s Vami 

minifestival III. ročník minifestivalu 
detskej knihy - originálne 
čítanie a ilustrovanie (na 
chodník, na tvár a telo, na 
plátno ...) besedy so 
spisovateľmi, zábavné a 
športové aktivity pre deti 
všetkých vekových kategórií 

Deti do 15 r. 750 

Veselé potulky po knižnici 
8 x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova pre 
žiakov II. stupňa ZŠ – 9. 
ročník, ktorý odchádzajú na 
stredné školy. Zoznámenie sa 
s literatúrou a povinnosťami 
stredoškoláka. 

II. stupeň ZŠ 141 

JÚL      
Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Účast
níci 

Balíček kníh na leto Ponuka kníh 
na 
dovolenku 

Nová služba knižnice -
knihovníčky pripravia ponuku 
kníh pre čitateľa na dovolenku 
na základe jeho elektronickej 
požiadavky, ktorej formulár je 
zverejnený na webe knižnice. 
V ňom čitateľ uvedie oblasť 
svojho záujmu, obľúbeného 
autora, termín objednávky ... 

Široká verejnosť 24 

Prázdninový raj v knižnici 
8 x 

Zábavné hry Každý prázdninový štvrtok 
predpoludním je pre deti 
pripravený zaujímavý 

Deti do 15 r. 96 
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program. V knižnici strávia 
nezabudnuteľné prázdninové 
chvíle, vyplníme im 
zmysluplne ich voľný čas  

AUGUST      
Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Účast
níci 

KNIHOVNÍČEK – letný 
čitateľský tábor 

Týždenný 
letný detský 
tábor 

7. ročník letného čitateľského 
tábora pre prázdninujúce deti 
plný hier, zábavy, šantenia, 
výletov, nových zážitkov a 
kamarátov - týždňový denný 
pobyt v knižnici, v parku, na 
výlete, pri koníkoch, pri 
policajtoch, pri hasičoch, 
záchranároch ... 

Deti do 15 r. 25 

Letom literárnym svetom – 
beseda s G. Futovou 

beseda Projekt "Letom literárnym 
svetom"  bol finančne 
podporený MK SR. Zámerom 
projektu je podpora a 
motivácia k čítaniu u detí a 
mládeže. Projekt zahŕňal 
prednášky o krajinách sveta, 
návštevy spisovateľov, 
ilustrátorov, cestovateľov, 
tvorivé dielne, hry ... 

Deti do 15 r. 46 

SEPTEMBER     
Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Účast
níci 

Spomienky na leto 
6 x 

Tvorivá 
dielňa 

Výroba rámčekov na 
spomienkové foto  z leta 

Deti do 15 r. 44 

Spisovatelia v školských 
laviciach 

výstava Výstava ponúka možnosť 
spoznať dvanásť súčasných 
slovenských spisovateľov – 
Ballek, Banáš, Borušovičová, 
Farkašová, Feldeková, Hevier, 
Hvorecký, Janovic, 
Kapitáňová, Murín, Nagyová-
Džerengová a Rankov, ktorí 
spomínajú na svoje školské 
časy 

Široká verejnosť 550 

Veriť, milovať, pracovať ... 
2 x 

PowerPoint prezentácia života Milana 
Rastislava Štefánika pre 
študentov stredných škôl v 
meste a žiakov II. stupňa ZŠ 

ZŠ, SŠ 46 

Dramatizované čítanie pána 
Mrkvičku 
2 x 

Dramatizova
né čítanie 

trištvrte hodinový „vhľad“ do 
príbehu a hneď nato nečakané 
rázne useknutie čítania / 
hrania práve v tej 
najdramatickejšej chvíli – to je 
zmyslom a cieľom 
dramatizovaného čítania pána 
Mrkvičku pre deti základných 
škôl. Deti sa pritom navnadia 
na čítanie. 

ZŠ 97 

Jedno slniečko za všetky 
hviezdy 

výstava výstava, na ktorej sa deti 
stretnú s ôsmimi veselými 

Deti MŠ, ZŠ 350 
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postavičkami, ktoré oddávna 
sprevádzajú a zároveň 
charakterizujú časopis 
Slniečko. Budú medzi nimi 
Hložníkovo Slniečko, Smelý 
Zajko Jaroslava Vodrážku, 
Jožko Mrkvička a Slniečkový 
bicykel... 

Ľubica Kepštová, redaktorka 
časopisu Slniečko 
4 x 

beseda zábavné dopoludnie so 
spisovateľkou, autorkou 
recenzií o súčasnej detskej 
literatúre, pracovníčkou v 
oblasti kultúry, zástupkyňou 
šéfredaktora časopisu 
Slniečko, literatúre a tiež 
prekladateľkou z češtiny a z 
angličtiny 

ZŠ 132 

Autori regiónu beseda beseda s regionálnymi autormi 
Magdalénou HABUROVOU, 
Ingrid LUKÁČOVOU a 
Michalom REPOVSKÝM 

verejnosť 32 

OKTÓBER      
Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Účast
níci 

Príbeh detí vetra výstava príbeh sa začína v indickej 
pravlasti predkov Rómov, 
informuje o tradičnom spôsob 

ZŠ, SŠ, 
verejnosť 

430 

Galéria rómskych osobností výstava výstava zachytáva portréty 
najvýznamnejších rómskych 
hudobníkov, spisovateľov, 
výtvarníkov, aktivistov, či 
Rómov, ktorí participovali pri 
významných historických 
udalostiach. 

ZŠ, SŠ, 
verejnosť 

430 

Alena Wagnerová, maliarka, 
ilustrátorka, arteterapeut 
3x 

Beseda, 
tvorivá 
dielňa 

stretnutie s ilustrátorkou pre 
deti a mládež spojené s 
tvorivou dielňou 

ZŠ 98 

Nastáva čas strašidiel 
7 x 

Tvorivá 
dielňa 

pre všetky tvorivé deti Deti do 15 r. 52 

Najkrajšie kalendáre 
Slovenska 2013 

výstava výstava vznikla z iniciatívy 
novinárskeho Klubu 
fotopublicistov a 
spoluorganizátorom je aj 
Štátna vedecká knižnica v 
Banskej Bystrici.Premiéra 1. 
ročníka súťaže o naj kalendáre 
sa uskutočnila v roku 1992 a 
odvtedy sa každoročne koná 
súťaž a výstava kalendárov 

verejnosť 200 

Kultúra a história rómskeho 
etnika 
8 x 

Beseda s A. 
Danekovou,  

prednáška s Adrianou 
Danekovou, lektorkou Múzea 
kultúry Rómov na Slovensku  
o folklóre, gastronómii, 
histórii, pamiatkach, hudbe, 
remeslách, záľubách ... 

ZŠ, SŠ, 
verejnosť 

248 

Parlament a práca 
parlamentu 

Beseda  stretnutie s riaditeľom odboru 
parlamentného inštitútu JUDr. 
Ľubomírom Fajtákom 

SŠ 37 

Dom plný kníh Informačná Prváci v knižnici ZŠ 108 
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6 x výchova 
Jaroslava Blažková – hlavná 
postava spoločenskej hry 

PowerPoint otázky a odpovede zo života a 
diele autorky spracované do 
spoločenskej hry. 
Powerpointová prezentácia J. 
Blažkovej pri príležitosti 
jubilea autorky 

ZŠ 41 

O Rackovi a kočce, která jej 
naučila létat  2 x 

Scénické 
čítanie 

v spolupráci s Českým 
centrom 

ZŠ 86 

Ilustrátorka Oksana 
 

Tvorivé 
dielne 

Beseda s tvorivou dileňou 
o slovenskej ilustrátorke kníh 
pre deti Oksane Lukomskej 

ZŠ 52 

Živé rozprávanie o rómskej 
kultúre 
3 x 

Beseda  Beseda s herečkou divadla 
Romathan v Košiciach Evou 
Adamovou o histórií, kultúre, 
osobnostiach a vôbec o živote 
rómskej minority v našom 
regióne i mimo neho 

ZŠ 141 

Moderne a vtipne 
o rozprávkach Marty 
Hlušíkovej 

beseda návšteva spisovateľky pre deti 
a mládež Marty Hlušíkovej, 
spojená s besedou o 
autorkiných knihách 

ZŠ 64 

Myšlienky veľkého človeka 
aj pre najmenších 

PowerPoint prezentácia o tvorbe 
súčasného básnika, prozaika, 
dramatika, scenáristu, textára 
a predovšetkým autora 
literatúry pre deti a mládež, 
Daniela Heviera 

ZŠ 21 

Knižná tekviciáda II. Halloweensk
e stretnutie 

Halloweenske stretnutie v 
knižnici, čítanie strašidelných 
príbehov a výroba 
strašidelníčkov 

ZŠ 22 

Zahrajme sa na knižnicu – 5x Informačná 
výchova 

Informačné výchovy počas 
mesiaca kníh , predstavenie 
kníh a  knižnice, hravé 
oboznámenie sa detí so 
základnými pojmami v  
knihovníctve 

ZŠ 134 

NOVEMBER      
Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Účast
níci 

Jesenné čaro s lietajúcimi 
drakmi 6 x 

Tvorivá 
dielňa 

Výroba lietajúcich drakov ZŠ 37 

Za krásami Vietnamu výstava výstava fotografií zameraná na 
vietnamskú minoritu a 
zároveň sprievodná aktivita k 
projektu „DOMA SME TU 
VŠETCI“ 

verejnosť 350 

Ottó Zachar: Pražská 
domovní znamení 

Vernisáž 
výstavy  

za účasti autora fotografií Ottó 
Zachara a predsedníčky 
Českého spolku v Košiciach 

SŠ, verejnosť 52 

Pražská domovní znamení výstava Výstava fotografií vybraných 
pražských domových označení 

verejnosť 300 

Farebný svet ilustrátora 
Juraja Martišku 

Beseda 
a tvorivá 
dielňa 

beseda spojená s tvorivou 
dielňou ilustrátora Aktivita v 
rámci projektu \\\"Letom 
literárnym svetom\\\", ktorý 
finančne podporilo MK SR 

ZŠ 73 

7 let na stopu – zaostŕeno Cestovateľsk Beseda s cestovateľom a SŠ, verejnosť 115 



 50

(nejen) na Novou Kaledónií 
3x 

á beseda spisovateľom Romanom 
VEHOVSKÝM  

Knižné maškrty Betky 
Verešpejovej 4 x 

beseda beseda so spisovateľkou kníh 
pre deti Aktivita v rámci 
projektu „Letom literárnym 
svetom", ktorý finančne 
podporilo MK SR 

ZŠ 108 

Pavel „Hirax“ Baričák 
3 x 

Beseda a 
čítačka 

So známym cestovateľom, 
spisovateľom, fotografom, 
poetom, hudobníkom 

SŠ, verejnosť 104 

DECEMBER      
Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Účast
níci 

Darčeková škatuľa posiata 
hviezdičkami  9x 

Tvorivá 
dielňa 

Výroba darčekovej škatuľky – 
balíčka na vianočný darček 

Deti do 15 r. 143 

To snad není možný. 
Tajuplná Afrika 
4x 

Beseda s 
cestovateľo
m 

pútavé i poučné rozprávanie a 
premietanie nádherných 
fotografií a videosekvencií z 
ciest po celom svete, ktoré pre 
vás pripravil český cestovateľ 
Jiří Mára-cestovateľ po 
krajinách Nového 
Zélandu,Austrálie,Južnej 
Ameriky spolu so svojim 
postihnutým synom 

SŠ, verejnosť 106 

Rozsvietenie vianočného 
stromčeka 
8 x 

Predvianoč. 
stretnutie 

deti MŠ a žiaci I. stupňa ZŠ 
rozsvecujú vianočný stromček 
u nás v knižnici 

MS, ZŠ 212 

Predvianočná nádielka 
rozprávok 

Rozpráv. 
dopoludnie 

vianočné rozprávky, príbehy, 
hry, súťaže a množstvo 
ďalších zaujímavých 
predvianočných aktivít počas 
celého týždňa pre deti MŠ a 
žiakov ZŠ 

MŠ, ZŠ 127 

Do rozprávky s Jánom 
Mil čákom 

beseda beseda so spisovateľom kníh 
pre deti a mládež Jánom 
MILČÁKOM 

ZŠ 75 

Zázračné ilustrácie Renáty 
Mil čákovej 

Beseda 
a tvorivá 
dielňa 

stretnutie s ilustrátorkou 
zázračných ilustrácií kníh pre 
deti a mládež 

ZŠ 98 

Anjelské pohladenie Beseda s 
autogramiád
ou 

Beseda s autogramiádou so 
spisovateľkou Monikou 
JAKUBECZOVOU, ktorá je 
autorkou knihy “Prebudili ma 
anjeli” a zároveň otvorenie 
expozície obrazov “ANJELI” 
z vlastnej tvorby Janky 
HRÁDKOVEJ 

verejnosť 74 

Podnikanie na internete prednáška prednáša podnikateľka 
MONIKA JAKUBECZOVÁ, 
ktorá vykonáva poradensko-
konzultačnú činnosť v oblasti 
internet marketingu a venuje 
sa:koučovaniu,terapiám,tvorbe 
webstránok,popritom lieči, 
odovzdáva odkazy od anjelov 
a udržiava si zdravú 
rovnovnováhu 

SŠ, verejnosť 33 
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Dom plný kníh 
4 x 

Informačná 
výchova 

Práca s online katalógom 
v ZKTV a v knižniciach na 
Slovensku  

SŠ 84 

 

 

Informačné výchovy pre MŠ, ZŠ a SŠ v počte: 54 

Ostatných podujatí v počte: 261 

Spolu uskutočnených podujatí: 315 

Návštevníkov podujatí : 14 280    
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          2.  Knižni čné ukazovatele 
 
 

 
Ukazovateľ Skutočnosť 

2011 
Skutočnosť 
2012 

KNIŽNI ČNÝ FOND   
Celkový stav fondu 45 373 46 684 
V tom :  odborná lit. pre dospelých 15 480 15 918 
              odborná lit. pre deti 2 578 2 622 
              krásna lit. pre dospelých 15 220 15 746 
              krásna lit. pre deti 12 095 12 398 
Počet kn.j.na 1 čitateľa 10,74 11,44 
Počet kn.j.na 1 obyvateľa 1,93 1,98 
Prírastky  1 400 1 353 
Prírastky kúpou 1 039 1 103 
V tom :  knihy  1 400 1 353 
              získané z :  príspevok VÚC 429 563 
                                 Grant MK SR  589 540 
                                 kultúrne poukazy MK SR 21 0 
                                 dary a iné 349 250 
                                 náhrada za stratené knihy 12 0 
Periodiká                                 63 62 
Úbytky 20 42 
POUŽÍVATELIA ( čitatelia)   
Počet registrovaných čitateľov 4 223 4 082 
% čitateľov z počtu obyvateľov 17,95 16,64 
Deti do 15 rokov 1 830 1 852 
Ostatní čitatelia (študenti SŠ,VŠ, dôchodcovia, ostatní dospelí) 2 393 2 230 
VÝPOŽI ČKY   
Výpožičky spolu 122 256 120 110 
Z toho: výpožičky absenčné 104 046 103 530 
             Výpožičky prezenčné  18 210 16 580 
ĎALŠIE ČINNOSTI   
Vzdelávacie a kultúrno-spoloč. podujatia 203 315 
Počet návštevníkov podujatí 16 817 14 280 
Počet návštevníkov výpožičných služieb 34 813 31 358 
Počet návštevníkov internetu 10 202 11 584 
Počet návštevníkov knižnice spolu 61 832 57 222 
Metodické návštevy 39 36 
Metodické konzultácie 176 172 
Edičná činnosť 12 11 

 
Počet obyvateľov mesta za rok 2013 :   24 530 
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KNIŽNI ČNÝ  FOND   
 
 
Celkový stav KF podľa tematických skupín 

  2012 2013 
  Krásna lit. pre dospelých 15 220 15 746 
  Náučná lit. pre dospelých 15 480 15 918 
  Krásna lit. pre deti 12 095 12 398 
  Náučná lit. pre deti   2 578 2 622 
  Spolu 45 373 46 684 
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Obrázok 1          Celkový stav KF podľa tematických skupín 
 
 
 
 
Prírastky KF  

 2012 2013 
  Knihy:               1 400 1 353 
   z VÚC 450    563 
   sponzori   - - 
   granty 589    540 
   kultúrne poukazy - -    
   dary a iné 361   250 
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Obrázok 2       Prírastky KF 
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Prírastky KF  podľa spôsobu nadobudnutia 
 2012 2013 

  Kúpa 1 039 1 103 
  Dar    349    250 
  Nahradená  11   - 
  Prevod a iné     1  -   
  Spolu 1400                1 353 
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Obrázok 3        Prírastky KF  podľa spôsobu nadobudnutia 
 
 
 
 
 
Prírastky KF podľa tematických skupín  

 2012 2013 
  Krásna lit. pre dospelých 522 550 
  Náučná lit. pre dospelých 572 451 
  Krásna lit. pre deti 280 307 
  Náučná lit. pre deti  26   45 
  Spolu 1 400              1 353 
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Obrázok 4        Prírastky KF podľa tematických skupín 
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík  /v €/ 
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Obrázok 5       Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík  /v €/ 
 
 
 
 
Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  
od  zriaďovateľa   / v €/ 

 2012 2013 
Knihy  3 595,19 4 722,25 
Periodiká 1 706,52 1 858,82 
Spolu 5 301,71 6 581,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Obrázok 6        Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh  
                                              a periodík od  zriaďovateľa   / v €/ 
 

 2012 2013 
      KNIHY: spolu 8 995,19   9 722,25 
od zriaďovateľa /KSK/ 3 595,19 4 722,25 
sponzori: MsÚ Trebišov 0 0 
grant MK SR 5 000 5 000 
kultúrne poukazy MK SR 400 0 
      PERIODIKÁ: spolu 1 706,52 1 858,82 
kultúrne poukazy MK SR 0     1 450 
od zriaďovateľa /KSK/ 1 706,52 408,82 
 
SPOLU : /knihy a periodiká/ 
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Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  
z Grantu MK SR   / v €/ 

 2012 2013 
Grant MK SR 5 000 5 000  
Kultúrne poukazy MK SR 400 1 450  
Spolu 5 400 6 450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Obrázok 7         Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  
                                            z Grantu MK SR   / v €/ 

 
 
 
 
 
 
 
POUŽÍVATELIA 

 
  Počet registrovaných používateľov  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Obrázok 8       Počet registrovaných používateľov  
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Percentuálne vyjadrenie registrovaných používateľov 
       2012 2012 

% používateľov z počtu obyvateľov 17,95 16,64 
Počet obyvateľov mesta 23 521 24 530 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Obrázok 9     Percentuálne vyjadrenie registrovaných používateľov 
 
 
 
 
 
 
 
VÝPOŽI ČKY 

 
Počet výpožičiek  

 2012 2013 
Spolu 122 256 120 110 
         absenčné výpožičky 104 046 103 530 
         prezenčné výpožičky 18 210 16 580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 10       Počet výpožičiek 
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Výpožičky podľa tematických skupín  
 2012 2013 

Krásna lit. pre dospelých 35 015 35 216 
Náučná lit. pre dospelých 31 312 33 126 
Krásna lit. pre deti 28 310 27 509 
Náučná lit. pre deti 10 514 9 339 
Periodiká 17 105 14 920 
Spolu 122 256 120 110 
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Obrázok 11     Výpožičky podľa tematických skupín 
 
 
 
 
 
Obyvatelia, návštevníci 

 2012 2013 
Počet obyvateľov mesta 23 521 24 530 
Počet návštevníkov podujatí 16 817 14 280 
Počet návštevníkov knižnice 34 813 31 358 
Počet návštevníkov internetu 10 202 11 584 
Počet návštevníkov knižnice spolu 
/vrátane podujatí/ 

61 832 57 222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obrázok 12     Obyvatelia, návštevníci 
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ŠPECIÁLNE KNIŽNI ČNO-INFORMA ČNÉ SLUŽBY 
 
 
Špeciálne knižnično-informačné služby 

 2012 2013 
Používatelia verejných internetových staníc 501 555 
Počet návštevníkov internetu 10 202 11 584 
Počet bibliografických a faktografických  
informácií 

5 018 5 123 

Počet ostatných knižnično-inform. služieb 1 693 1 622 
Počet návštevníkov on-line služieb  /web 
knižnice + on-line katalóg/ 

     48 212 48 353 

 

 Obrázok 12    Špeciálne knižnično-informačné služby 
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IV. 
 

KÓPIA ŠTATISTICKÉHO VÝKAZU 
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V. 
 

FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA AKTIVÍT 
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              Anjelské pohladenie – beseda                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Kultúra a história rómskeho etnika - prednáška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Lesní pedagógovia v knižnici                                                                                                                   
 



 83

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Minifestival detskej knihy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ján Uličianský, spisovateľ pre deti - beseda 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Minifestival detskej knihy a gróf Taši z Tašíkova 
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           A slovo sa stalo telom – prednáška s doc. Š. Pružinským 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Letný tábor KNIHOVNÍČEK   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Bea Bazalová, spisovateľka - beseda 
 



 85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názov:                       ROZBOR činnosti knižnice za rok 2013 

Spracovali:                Bc. Janka Linhartová, vedúca služieb 

                                  Alena Šaffová, ekonómka 

Zodpov. redaktor:     Ing. Janka Vargová, riaditeľka 

Vydala:                     Zemplínska knižnica v Trebišove 

Rok vydania:            2014 


