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Elektronické vyplnenie ro čného výkazu 
o knižnici 

 

Na stránke:  www.culture.gov.sk   pod odkazom  
Štatistika je už schválený: 
 

 Ročný výkaz o knižnici za rok 2010  KULT (MK SR) 10-01  
 

     Metodické oddelenie Zemplínskej knižnice 
v Trebišove  vydáva túto metodickú pomôcku, ktorá 
knihovníkom obecných knižníc pomôže pri 
elektronickom  vypĺňaní ročného výkazu, ak chcete 
podrobnejšiu pomôcku, nájdete ju na spomínanej 
webovej stránke, kde si všimnete ponuku vpravo 
s možnosťou „návod“ a „vzorový formulár“ . 
Pozor! 
Ak nie je uvedené ináč, čísla vždy zapisujeme bez 
medzier! 
Plochy, ktoré sú vyznačené žltou farbou, musia byť vždy 
vyplnené, inač Vás systém ďalej nepustí. 
Identifikácia: 
a) Názov obecnej knižnice uvediete tak, ako je uvedený 
v štatúte knižnice 
b) Stav knižnice  vyberiete z ponuky  
c) Adresa sídla organizácie – vypíše sa do koloniek 
presná adresa 
d) IČO – identifikačné číslo obce, ak má organizácia 
číslo šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach 
nuly 
e) Zriaďovateľ – obec 
f) Typ knižnice: vyberie sa z ponuky 
g) Súhlas so zverejnením dôverných údajov:  vyznačte 
súhlas číslom 
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h) Telefón: zapísať iba čísla 
i)  e-mail: ak nemá knižnica vlastný e-mail, uviesť e-mail 
obecného úradu 
j) štatutárny zástupca: celé meno štatutára aj s titulom 
k) www stránka organizácie: iba obecná knižnica, ktorá 
má vlastnú webovú stránku 
 

                          Kliknite na „pokračuj“ 
Modul 1. 
Sieť knižníc:  
Počet knižníc: riadok sa vyplní automatický a to podľa 
toho, čo uvediete v časti Identifikácia ako: „typ knižníc“ 
Počet pobočiek:  koľko pobočiek má vaša knižnica, ak 
nemá napíšte nulu do stĺpca pod číslo 1 uvedené v 1. 
riadku, inak Vás systém ďalej nepustí 
Počet knižníc s internetom pre verejnosť: ak knižnica má 
internet pre verejnosť v riadku  dáme číslo 1, ak nie 0 
Modul 2. 
Knižni čný fond 
1. Knižničné jednotky spolu: počet  všetkých 
knižničných jednotiek musí korešpondovať 
s predchádzajúcim rokom, to znamená: 
Knižničné jednotky v roku 2009 + prírastok za rok 2010 
a mínus úbytok za rok 2010 = knižničný fond 2010 
z toho: 
Knihy a zviazané periodiká 2 
              Tento údaj nesmie vo výkaze chýbať! 
Audiovizuálne dokumenty 3, Elektronické dokumenty 4, 
Mikroformy 5, Rukopisy 6, Iné špeciálne dokumenty 7 
z riadku 1: 
Odborná literatúra pre dospelých 8, Krásna literatúra pre 
dospelých 9, Odborná literatúra pre deti 10 , Krásna 
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literatúra pre deti 11, Počet titulov dochádzajúcich 
periodík12 
z toho: z riadku 12 
Zahraničné periodiká 13 
Údaj nesmie byť väčší ako údaj v riadku 12 
Počet exemplárov dochádzajúcich periodík 14 
Údaj nesmie byť menší ako je údaj v riadku 12 
Ročný prírastok knižničných jednotiek 15 
V elektronickom formulári je tento údaj automatický 
generovaný z riadku 16 a 20 
V tom: 16 +17+18+19 +20  = 15 
Kúpou 16, Darom 17, Povinným výtlačkom 18 (pre 
obecné knižnice neplatí), Výmenou 19 (pre obecné 
knižnice neplatí), Bezodplatným prevodom 20 
Z riadku 15: 
Audiovizuálne dokumenty 21, Elektronické dokumenty 
22, Úbytky knižničných jednotiek 24, Knižničné 
jednotky vo voľnom výbere 25, Knižničné jednotky 
spracované automatizovane 25 
Modul 3. 
Výpožičky a služby 
Výpožičky spolu 1 t. zn. riadok 1= 2+ 3+ 4+ 5  
v tom: 
Súčet všetkých nižšie uvedených položiek sa musí 
rovnať údaju v riadku 1 
z riadku 1: 
Súčet všetkých nižšie uvedených položiek 7 až 13  
sa nemusí rovnať údaju v riadku 1 
Ďalej nasledujú: 14 až 25, kde nezabúdajte na: 
Celkovú plochu knižnice 23, Počet prevádzkových hodín 
pre verejnosť za týždeň 25 
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Modul 4. 
Používatelia 
Aktívni používatelia 1, 
z toho: 
Používatelia do 15 rokov 2 
Počet obyvateľov obce 3 : 
              údaj je uvedený v online formulári 
Návštevníci knižnice spolu 4 
Počet návštevníkov je väčšinou väčší ako počet 
používateľov 
z toho: počet návštevníkov podujatí 5 
Modul 5 
Ďalšie údaje 
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre 
verejnosť 1,  
z toho: informačná výchova 
Údaj musí byť menší, alebo sa rovnať údaju v riadku 1 
Metodické návštevy 3, Metodické konzultácie 4, 
Odborné kurzy, porady, semináre 5, riadok (3,4,5) 
obecné knižnice nevypĺňajú, Edičná činnosť 6 
Modul 6 
Informa čné technológie 
Počet serverov v knižnici 1, Počet osobných PC 2 
z toho: prístupnosť pre verejnosť 3, Počet PC 
s pripojením na internet 4, z toho: prístupnosť pre 
verejnosť 5, Počet prístupov používateľov na internet 
v knižnici 6, 
Vlastná www stránka 7, Počet návštev internetovej 
stránky knižnice 8, On-line katalóg knižnice na internete 
9, Licencované internetové pramene 10 – obecné 
knižnice neuvádzajú 
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Modul 7 
Zamestnanci a hospodárenie 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) 
1, ktorý sa prepočítava podľa vzorca: 
Počet hodín týždenne deliť číslom 37,5 (počet hodín 
plného úväzku za 1 týždeň) 
Neuvádzajú sa dobrovoľní, aktivační pracovníci, ani na 
Dohodu o vykonaní práce, alebo na Dohodu o pracovnej 
činnosti! 
z toho: zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke 
činnosti 2, z riadku 2: uvádza sa vždy najvyšší stupeň 
dosiahnutého vzdelania, zamestnancov s VŠ 
knihovníckym vzdelaním 3 , zamestnancov so ŠS 
knihovníckym vzdelaním 4, zamestnancov s iným VŠ 
vzdelaním 5, Výnosy (príjmy z hlavnej činnosti) 
Je to súčet riadkov 7 +12 +14, Transfery na činnosti 7, 
Je to súčet riadkov 8+9+10+11, 
v tom: Zo štátneho rozpočtu 8, Z rozpočtu 
samosprávneho kraja 9, Z rozpočtu obce 10, Od iných 
subjektov 11, Tržby spolu 12,  
z toho: Poplatky za knižničné činnosti 13, Iné výnosy, 
dary, granty 14, 
z toho: Z prostriedkov štátneho rozpočtu 15, Náklady 
(výdavky) na hlavnú činnosť 16 
z toho: Mzdové náklady 17, Na nákup knižničného fondu 
18, Kapitálové výdavky spolu 19, 
v tom: Výstavba a rekonštrukcia 20, Automatizácia 21, 
Ostatné kapitálové výdavky 22 
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Pedagóg, kronikár, publicista a regionálny 
historik 
 
                 Pavol Ružan 
 
       sa  narodil  15. januára   1922  
v Dvoriankach. Základné vzdelanie 
získal v  Sečovskej Polianke. 
Maturoval na Gymnáziu 
v Michalovciach v roku 1943 a druhú 
maturitu získal na Pedagogickej škole 
v  Košiciach v  roku 1954. Vysokoškolské vzdelanie 
ukončil diaľkovou formou štúdia popri zamestnaní 
v Prešove v roku 1960 (odbor zemepis – dejepis). 
     Pavol Ružan pôsobil na piatich základných školách 
ako učiteľ, zástupca riaditeľa a riaditeľ a ako 
stredoškolský pedagóg na Gymnáziu v Trebišove. Vo 
svojom voľnom čase sa venoval činnosti publicistickej. 
     Je autorom série článkov týkajúcich sa mesta Trebišov   
ako  aj   regiónu   Trebišov  z  rôznych  oblastí (vývoj 
školstva v meste, dejiny mesta, dejiny regiónu, 
hospodársky vývoj, zdravotníctvo a pod). Tieto články 
publikoval v regionálnej tlači v druhej polovici 20. 
storočia      ( Život južného Zemplína, Náš Zemplín, 
Nový Zemplín, Slovo Zemplína, Sečovský obzor, 
Sečovčan). Jeho veľký záujem o históriu mesta prispel aj 
ku kvalitnému  získavaniu   dokumentov  a  ich  aplikácií  
v kronike, ktorú viedol päť rokov. 
     Dlhodobo a aktívne viedol v regionálnom týždenníku 
Slovo Zemplína rubriku: 
    Dotkli sa nášho horizontu. V tejto rubrike v rokoch 
2000 – 2010 (presnejšie do 7.9.2010), uverejnil už viac 
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ako 3200 osobností a talentov z regiónu južného 
Zemplína.  
 

Pavol Ružan  je spoluautorom  kníh: 
 

Trebišov a okolie  (1974) 
Dejiny Trebišova  (1982) 
25 rokov gymnázia v Trebišove  (1974) 
70 rokov trebišovského futbalu  (1982) 
90 rokov trebišovského futbalu  (2002) 
 

Pavol Ružan je autorom kníh: 
 

Len tak z dlhej chvíle  (2009) 
Historický kalendár Trebišova  (2009) 
Vývoj škôl v regióne južného Zemplína 
a priekopníci slovenskej školy v rokoch 1918 – 
1937 (2010) 
Biografický a náu čný slovník južného Zemplína 
(2010) 
 

Historický kalendár Trebišova  je zostavený podľa 
rokov od najstarších čias až po súčasnosť 
a sú v ňom pri jednotlivých rokoch 
vyznačené významné udalosti alebo 
osobnosti, ktoré vývoj Trebišova 
poznačili. Kalendár je nadčasový 
a v budúcnosti bude ešte aktuálnejší ako 
dnes. Pri jeho spracovaní sa autor 
nemohol zaobísť bez odbornej  literatúry, ale  to však  iba  
okolo  20 % , ale  až 80 % tvoria údaje z vlastného 
výskumu priamo v teréne a ten je autentický 
a najcennejší, ktorý sa pre stále zmeny už zopakovať 
nedá. V kalendári sú uvedení všetci vedúci pracovníci 
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škôl, podnikov, závodov, organizácií, inštitúcií, verejnej 
správy, športového života atď. 

 
 
Pavol Ružan sa venoval aj tvorbe 
poézie. Je autorom básnickej zbierky 
Len tak z dlhej chvíle . Táto zbierka 
básní vyšla v roku 2009. 
 

                 Unavené pero 
 

                                    Moje pero prežilo dlhý vek 
     a napísalo tisíce viet 
     Prvýkrát napísalo slovo MAMA 
     a bola to veľká snaha 
     MAMA JE MOJA bola prvá vetička 
     do môjho skromného slovníčka 
     keď napísalo slovo OTEC, 
     bol zo mňa už malý vedec 
     A napísalo prvý list, 
     čo letel svetom ako šíp 
     No, moje pero malo vo zvyku 
     písať aj v cudzom jazyku 
     I naše múdre deti, 
     chcú písať v každom jazyku vety 
     Doprajme mládeži tento vzlet 
     a dorozumením dobyť svet 
     Nech píšu tak smelo, 
     ako písalo moje staré 
     unavené pero 
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    Zavŕšenie literárnej tvorby P. Ružana v roku 2010 
      
     Zavŕšením literárnej tvorby Pavla Ružana v roku 2010  
je vydanie jeho dvoch kníh a ich prezentácia v rámci 
jubilea polstoročnice založenia Okresnej knižnice 
v Trebišove a 100. výročia založenia Obecnej knižnice 
v Trebišove, dňa 21. októbra 2010 v Reštaurácií 
Amadeus v Trebišove. Tieto knihy vydala Zemplínska 
knižnica v Trebišove a vytlačila ich tlačiareň k - PRINT 
v Trebišove.  
     Prvá, útlejšia kniha, nesie názov „Vývoj škôl 
v regióne južného Zemplína a priekopníci slovenskej 
školy v rokoch 1918 – 1937“ so 107 
dobovými podobizňami týchto 
priekopníkov. Táto kniha nás 
oboznámi o začiatkoch prvých škôl 
už v stredoveku, o pomeroch na 
niektorých dedinských školách 
v regióne v 19. storočí, na sklonku 
Rakúsko-Uhorska, o prehľade 
učiteľov z čias Rakúskej monarchie, po zániku Rakúsko - 
Uhorska, o personálnom obsadení škôl po vzniku ČSR, 
ako aj školách celého regiónu a učiteľoch v rokoch 1918 
– 1937. Túto knihu do života uviedol: 
     Galgan Július 
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Druhá kniha je najrozsiahlejšie doteraz vydané dielo 
v regióne južného Zemplína. Je to vyše 400 stranová 
publikácia „Biografický a náučný slovník južného 
Zemplína“, v ktorej sú 
sprehľadnené osobnosti a mladé 
talenty, s vyše 2 200 heslami. Autor 
názov biografický  uviedol preto, 
lebo sú v ňom osobnosti, ale aj 
mladé talenty od najstarších čias po 
súčasnosť a náučný preto, lebo sú 
v ňom širšie súvislosti s ohľadom na 
ekológiu  a ekosystém, vzdelanosť 
a vývoj škôl, ľudové umenie 
a ľudovú tvorivosť a pod.    Dielu   
autor   venoval  desať tvorivých rokov a od  jesene 2009 
do jari 2010 tvorbe  jeho konečného konceptu. Materiály 
autor hľadal v odbornej literatúre, v jubilejných 
pamätniciach všetkých druhov, v archívoch, u najstarších 
pamätníkov, na výstavách profesionálneho a ľudového 
umenia, v obecných kronikách a pod. Knihu do života 
uviedla: 
     Farkašovská Ľudmila 
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   ... výročie založenia knižnice v Trebišove ... 
                          (50 / 100 rokov s knihou) 
 
21. októbra si Zemplínska knižnica v Trebišove 
pripomenula 50. výročie vzniku Okresnej knižnice 
v Trebišove a 100. výročie vzniku Obecnej knižnice 
v Trebišove. 
Z histórie knižnice vyberáme 
1885 
Existovala na pôde Trebišova jediná súkromná knižnica 
grófa Júliusa Andrássyho s 3 152 zväzkami 
1910 
Prvá obecná knižnica v Trebišove 
1913 
Existovala aj putovná knižnica v maďarskej reči 
1924 
Prvá slovenská čitáreň kníh a časopisov 
1925 
Ustanovená knižničná rada, čo jasne svedčí, že v tom 
čase už bola obecná knižnica v národnom jazyku 
1942  
Obecná knižnica v Trebišove mala ešte stále skromný 
fond (asi 400 zväzkov). Archívne údaje uvádzajú, že bola 
založená knižnica v Trebišove, ktorá sídlila v budove 
Okresného sekretariátu SČSP, neskôr bola premiestnená 
do samostatnej budovy na hlavnej ulici ( prvou 
knihovníčkou bola pani Viktória Čiernohorská). 
1946 
Objavujú sa prvé písomné zmienky o knižnici v 
Trebišove 
1959 
Vyšiel  zákon  č.  53/1959   o  jednej   sústave    knižníc, 
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ktorý určil smerovanie a rozvoj knižnice v nasledujúcich 
rokoch 
1960 
Prechodom zriaďovateľskej funkcie mesta z mesta na 
okresný národný výbor vznikla Okresná knižnica 
v Trebišove a jej prvou riaditeľkou sa stala Mária 
Sakalová 
1964 
Okresná knižnica bola premiestnená do budovy 
Mestského kultúrneho strediska a v tom čase pribudlo 
oddelenie bibliografie. Ďalšími riaditeľmi knižnice boli: 
Mikuláš Gazdík, Ján Guláš, Ján Chovanec, Tibor Kičiň, 
Hedviga Fraňová, Mgr. Pavol Dojčák 
1986 
Okresná knižnica sa presťahovala do novej budovy 
Mestského kultúrneho strediska 
1987 
Vznikol Literárno-umelecký klub pri Okresnej knižnici 
v Trebišove, ktorý odvtedy vedie jeho zakladateľ Ing. 
Robert Hakala, CSc. 
1990 
Od 1. mája 1990 do 31. decembra 2006 bola riaditeľkou 
knižnice Mgr. Mária Brindzáková. Do roku 1990 okresná 
knižnica uskutočňovala centrálny nákup knižničného 
fondu pre všetky mestské a obecné knižnice v okrese. Po 
roku 1990 kultúrne inštitúcie  (vrátane knižníc), zriadené 
na úrovní miest a obcí prešli do riadenia mestských 
a obecných zastupiteľstiev 
1991 
Novým zriaďovateľom knižnice sa stáva Ministerstvo 
kultúry SR 
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1992 
Prvým systémom, ktorým sa zautomatizovali všetky 
knižničné procesy, bol integrovaný knižnično-
informačný systém LIBRIS 
1993 
Začiatok retrospektívneho spracovania KF v LIBRISE 
1994 
Zakúpenie nadstavby k LIBRIS-u  a to bibliografický 
informačný systém BIBLIS 
1995 
Spustenie knižnično-informačného systému LIBRIS 
a BIBLIS a jeho uvedenie do prevádzky knižnice 
1996 
 1. júla bola okresná knižnica premenovaná  na 
Zemplínsku knižnicu v Trebišove 
1998 
Zriadenie internetu pre pracovníkov knižnice 
2000 
Rozšírenie pracovných staníc s pripojením na internet pre 
zamestnancov aj pre verejnosť 
2001 
Mikrovlnné pripojenie k internetu 
2002 
1. apríla knižnica prechádza do pôsobnosti Košického 
samosprávneho kraja, ktorý sa stal jej zriaďovateľom 
2005 
Spracovanie článkov o regióne v novom softvéri Virtua 
2006 
Prvé pokusy o vznik webovej stránky 
2007 
Od 1. mája 2007 je novou riaditeľkou knižnice Ing. Janka 
Vargová 
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Súčasnosť knižnice 
     Zemplínska knižnica v Trebišove sa v uplynulých 
rokoch vypracovala na modernú, profesionálne 
vybavenú, kultúrnu a informačnú inštitúciu, ktorá 
poskytuje svoje služby (základné i špeciálne) širokej 
verejnosti a organizuje kultúrno-výchovné a vzdelávacie 
podujatia.  
     Je verejnou inštitúciou, ktorá plní funkciu mestskej 
knižnice pre mesto Trebišov a regionálnej knižnice pre 
okres Trebišov. Na základe zmluvných vzťahov 
zabezpečuje doplňovanie knižničných fondov obecných 
knižníc okresu. Je členom Slovenskej asociácie knižníc. 
Je partnerskou knižnicou Národnej rady SR. Ako novú 
službu v roku 2008 knižnica sprístupnila svojim 
čitateľom WiFi pripojenie na internet. 
     Webová stránka knižnice www.kniznicatv.sk získala 
v prestížnej súťaži Top WebLib 2009 o najlepšie webové 
sídlo slovenských knižníc, úctyhodné 3. miesto 
v kategórií verejné a školské knižnice. 
     Projekt KIS3G – Knižnično - informačný  systém  
3. generácie umožnil postupné prepojenie knižníc na 
Slovensku. Systém VIRTUA sme 1. marca 2010 
implementovali a uviedli do plnej prevádzky aj v našej 
knižnici.  
     Zemplínska knižnica každoročne pripraví a zrealizuje 
okolo 200 zaujímavých voľno-časových aktivít pre deti, 
mládež a dospelých čitateľov i nečitateľov knižnice.  
Podujatia, určené pre všetky vekové kategórie, sú 
zamerané na aktivity podporujúce slovenskú literatúru 
a kultúru, na získavanie pozitívneho vzťahu k čítaniu 
a vytváraniu návyku mladých používateľov na pravidelné 
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návštevy knižnice ako zdroja poznania a všestranných 
informácií. 
     Medzi najzaujímavejšie podujatia v posledných 
rokoch patria stretnutia so súčasnými autormi 
a zaujímavými osobnosťami. Našu knižnicu už navštívili 
mnohé súčasné spisovateľky a spisovatelia, slovenské aj 
české, ako Petra Nagyová-Džerengová, Jarmila 
Repovská, Evita Urbaníková, Kamila Kay Strelková, Eva 
Siegelová, Tereza Boučková, Tibor Kočík, Radovan 
Brenkus, Pavol Dvořák, Jozef Banáš, Jaroslav Rudíš, 
Pavol „Hirax“  Baričák, Rudolf Schuster, ale aj detskí 
spisovatelia ako Gabriela Futová, Marta Hlušíková, Paula 
Sabolová, Alžbeta Verešpejová, Martina Solčanská, 
Jozef Zrnek, Ivona Březinová, či iné osobnosti, ilustrátori 
Miroslav Regitko a Oksana Lukomská, cestovateľ 
Ľubomír Motyčka, akademický maliar Štefan Bubán, 
ikonopisec Róbert Demko, fotograf Filip Klička, 
moderátorka Martina Mečiarová. 
     Vždy zaujímavé a už pravidelné sú besedy s našimi 
regionálnymi osobnosťami, spisovateľmi a básnikmi, 
Jánom Molnárom, Ingrid Lukáčovou, Ruženou 
Anďalovou, Michalom Repovským, Róbertom Hakalom, 
Gabrielom Némethom, Helenou Sigullovou, Grétou 
Grajcarovou, Ľudovítom Visokayom, Marekom 
Oslovičom, ku ktorým patria zároveň aj prezentácie ich 
nových kníh. 
 

  (výňatok: ... výročie založenia knižnice v Trebišove..., ktorý 
zostavila Bc. Linhartová Janka) 
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Dobrý deň, kniha! 
 
     Už piaty rok prebiehajú rôzne aktivity na základných 
školách pri príležitosti Medzinárodného dňa školských 
knižníc, ktorým je 25. október. 
     Cieľom aj našich aktivít bolo predovšetkým podnietiť 
u deti chuť do čítania. Sprievodnými akciami boli 
projekty ako Záložka do knihy spojuje školy, či 
Knižnica je fajn, reklamný plagát, ktorý vyhotovili žiaci 
2. stupňa. 
     Mladší zasa pracovali s projektom Máme doma 
knihy.  Na    pomoc   nám   prišli   aj     škôlkari.    Celým  
25. októbrom sa ozývali po škole rozprávky. Tento 
týždeň sme v žiackej knižnici zaznamenali rekordnú 
návštevnosť.   
     Dramatizáciu rozprávky, literárny kvíz, výstavku 
o najmenšiu a najilustrovanejšiu knihu spestrili žiaci 
hudobno-pohybovým vystúpením za sprievodu 
speváckeho zboru.  
     Zo školskej knižnice sa stala multifunkčná  učebňa. 
Program bol doplnený vysielaním internetového rádia 
Dolňáčik a krásnymi obrázkami, ktoré zdobia chodby 
našej knižnice a školy.  
     Deň 25. október bol celkom iný, pretože sa niesol 
v duchu Komenského myšlienky Škola hrou. 
 
Mgr. Maďarová, Katarína: Dobrý deň, kniha! 
Sečovský obzor: Roč. XV, č. 11., 15. november 2010 
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Čarodejnícky zraz v knižnici, strašidelná 
porada čarodejníkov, bosoriek, strigôňov 
  
     Čarodejníci zo všetkých kútov sa stretli v deň svojho 
sviatku v knižnici, aby zhodnotili doterajšie pôsobenie a 
získali nové strašidelné inštrukcie na nasledujúci rok.  
Takýto bol námet ďalšej z akcií, ktoré každoročne 
pripraví pre deti Zemplínska knižnica v Trebišove pri 
príležitosti "Halloweenu."  Keďže v knižnici je  veľa 
kníh s čarodejníckou témou a deti v dnešnej dobe 
čítajú takéto knihy, preto nebol problém s prípravou, či 
uskutočnením rôznych hier. Malí čarodejníci sa naučili 
nové zaklínadlá, ktoré vlastne vznikli zašifrovaním mien 
spisovateľov, vymysleli čarodejnícky príbeh, prečítali 
si strigôňove posolstvo na nasledujúci rok a vyrobili 
navzájom náramky priateľstva.  Navštívil nás aj Harry 
Potter, ktorý spríjemnil celkovú atmosféru tohto 
zaujímavého podujatia. 
 My, v knižnici, už teraz plánujeme ďalšie, pre deti 
atraktívne podujatia. Najbližšie sa stretneme  v decembri 
pri tvorivej Ježiškovej dielni, kde si naši detskí  čitatelia 
pripravia rôzne drobné darčeky a vianočné ozdoby pre 
seba, či pre svojich blízkych. V Ježiškovej tvorivej dielni 
budete všetci srdečne vítaní! 
 

 
Bc. Marianna Majcherová 

Zemplínska knižnica Trebišov 
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     Kalendárium  výročí slovenských spisovateľov  
      v roku 2011 
 

 1. KERATA  Laco – (*1.1.1961), dramatik, básnik,  
     prozaik 
     50 rokov  
 

 2. STACHO Ján – (*1.1.1936 – †15.7.1995), významný 
     básnik povojnového obdobia slovenskej poézie,    
     prekladateľ 
     - 75. výročie narodenia 
 

 3. DUŠEK Dušan – (*4.1.1946), prozaik, básnik,  
     filmový   scenárista a autor rozhlasových hier 
    - 65 rokov 
 

 4. FELDEK Ľubomír – (*9.1.1936), básnik, dramatik,  
     prozaik, esejista, prekladateľ, scenárista 
     - 75 rokov   
 

 5. MATUŠKA  Janko – (*10.1.1821 – †11.1.1877), 
     romantický básnik, prozaik a dramatik 
     - 190. výročie narodenia ) 
 

 6. ŠTÚR Ľudovít – (*29.10.1815 – †12.1.1856),  
     národný    buditeľ, estetik, kodifikátor spisovnej  
     slovenčiny , básnik, novinár, pedagóg a politik 
     - 155. výročie úmrtia  
 

 7. LEHENOVÁ  Taťjana – (*23.1.1961), poetka,  
     autorka prózy pre deti 
     - 50 rokov  
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8. ZÁBORSKÝ Jonáš – (*3.2.1812 – †23.1.1876 ),   
    prozaik, dramatik, básnik 
    - 135. výročie úmrtia 
 

9. VÁLEK  Miroslav – (*17.7.1927 – †27.1.1991),   
     básnik,  prekladateľ, publicista, politik 
     - 20. výročie úmrtia  
 

10. ZAJAC Peter –(*3.2.1946), literárny vedec a kritik,  
      prekladateľ, editor, publicista 
     - 65 rokov  
 

11. ROY Vladimír – (*17.4.1885 – †6.2.1936), básnik,  
      prekladateľ, predstaviteľ Slovenskej moderny 
      - 75. výročie úmrtia  
 

12. KOČAN Mikuláš – (*8.2.1946), dramatik, básnik,  
      prozaik 
      - 65 rokov  
 

13. PUŠKÁŠ Jozef – (*9.2.1951), prozaik, esejista,  
      filmový kritik, scenárista 
      - 60 rokov  
 

14. BEDNÁR Vlado – (*11.2.1941 – †17.1.1984) 
      prozaik, popredný  humorista a satirik  
     - 70 výročie narodenia ) 
 

15. FUTOVÁ Gabriela – (*23.2.1971), prozaička,  
      autorka kníh pre deti 
     -  40 rokov 
 

16. HRONSKÝ vl. m. Jozef Cíger (*23.2.1896 – 
      †13.7.1960), prozaik, autor literatúry pre deti  
      a mládež,  publicista, kultúrny pracovník, výtvarník 
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      - 115. výročie narodenia  
 

17. BORČIN  Emil – (*24.2.1946), prozaik 
      - 65 rokov 
 

18. ŠTRASSER Ján – (*25.2.1946), básnik, textár,  
       esejista 
      - 65 rokov 
 

19. BODENEK Ján – (*6.3.1911 – †20.11.1985),  
      prozaik,  autor próz pre deti a mládež, prekladateľ 
      - 100. výročie narodenia  
 

20. FÁNDLY Juraj – (*21.10.1750 – †7.3. 1811),  
      národný buditeľ, predstaviteľ slovenského národného 
      obrodenia 
       - 200. výročie úmrtia  
 

21. NIŽNÁNSKY  Jozef – (*30.8.1903 – †7.3.1976),  
      autor dobrodružno-historických próz, básnik,  
      publicista,  prekladateľ 
     - 35. výročie úmrtia  
 

22. MOKOŠ Jozef – (*11.3.1941), básnik, dramatik, 
      autor  poézie a prózy pre deti 
      - 70 rokov  
 

23. ROTHMAYEROVÁ  Gabriela – (*14.3.1951), 
      prozaička, novinárka 
      - 60 rokov  
 

24. JILEMNICKÝ  Peter – (*18.3.1901 – †19.5.1949),  
      prozaik českého pôvodu pôsobiaci na Slovensku 
      - 110. výročie narodenia  
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25. MORIC Rudo – (*27.3.1921 – †26.11.1985),  
      prozaik, autor literatúry pre deti a mládež, publicista 
      - 90. výročie narodenia  
 

26. TUŽINSKÝ  Ján – (*29.3.1951), prozaik, esejista,   
      autor literatúry pre mládež – 60 rokov 
 

27. BALLEK  Ladislav – (*2.4.1941) 
       prozaik a publicista, bývalý veľvyslanec SR v ČS 
       - 70 rokov  
 

28. DILONG Rudolf – (*1.8.1905 – †7.4.1986), básnik, 
      prozaik, dramatik a publicista 
      - 25. výročie úmrtia  
 

29. GALLO  Igor – (*13.4.1936), básnik, prozaik,  
      publicista, prekladateľ 
      - 75 rokov  
 

30. CÁDRA Fedor – (*18.4.1926 – †10.2.1998), prozaik  
      a básnik 
       - 85. výročie narodenia  
 

31. LAJČIAK  Milan – (*22.4.1926 – †21.5.1987),  
      básnik, prekladateľ, publicista 
      - 85. výročie narodenia  
 

32.  ČAJAKOVÁ-PETROVI ČOVÁ  Adela –  
      (*25.4.1901 – †5.5.1976), prozaička, dramatička 
       - 35. výročie úmrtia  
 

33. BOTTO Ján – (*27.1.1829 – †28.4.1881), 
      romantický básnik, jeden z najvýznamnejších  
      baladikov 
  - 130. výročie úmrtia 
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34. SANDTNER Štefan – (*30.4.1916 – †14.8.2006), 
      básnik, prekladateľ 
      - 5. výročie úmrtia ) 
 

35. HANDZOVÁ  Viera – (*12.5.1931 – †15.6.1997),  
      prozaička, prekladateľka a publicistka 
      - 80. výročie narodenia  
 

36. CHROBÁK Dobroslav – (*16.2.1907 – †16.5.1951), 
      prozaik, esejista, publicista 
      - 60. výročie úmrtia  
 

37. PATARÁK  Ján – (*23.5.1936), prozaik, scenárista,  
      dramatik 
      -75 rokov  
 

38. ŠPRINC Mikuláš – (*30.10.1914 – †31.5.1986),  
      básnik,  prozaik, prekladateľ, esejista 
      - 25. výročie úmrtia  
 

39. GLOCKO Peter, (*2.6.1946), prozaik, rozhlasový 
      a televízny scenárista 
      - 65 rokov  
 

40. KANTOROVÁ-BALINTOVÁ  Jana – (*9.6.1951),  
      poetka, prekladateľka 
      - 60 rokov  
 

41. KRAUS Dušan – (*11.9.1937 – †13.6.2001),  
      prozaik, dramatik, autor próz pre deti a mládež,  
      scenárista 
      - 10. výročie úmrtia  
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42. HRÚZ Pavel – (*14.6.1941- †15.8.2008), výrazný 
       predstaviteľ súčasnej slovenskej prózy 
       - 70. výročie narodenia  
 

43. KALIN ČIAK  Ján – (*10.8.1822 – †16.6.1871),  
      prozaik, básnik, estetik, a literárny kritik 
      - 140.výročie úmrtia  
 

44. ŠIKULA  Vincent – (*19.10.1936 – †16.6.2001),  
      prozaik, básnik, autor literatúry pre deti a mládež 
      - 10. výročie úmrtia  
 

45. ŠAFÁRIK Pavol Jozef – (*13.5. 1795 – †26.6.1861),  
      spisovateľ, literárny vedec, historik, slavista 
      a etnograf 
      - 150.výročie úmrtia  
 

46. VILIKOVSKÝ  Pavel – (*27.6.1941), prozaik,  
       prekladateľ, publicista 
       -70 rokov  
 

47. FUCHS Ľudovít – (*4.7.1926), básnik, prozaik,  
     dramatik, autor veršov a prózy pre deti 
     - 85 rokov 
 

48. CHALUPKA  Ján – (*28.10.1791 – †15.7.1871),  
      prozaik, dramatik, publicista a satirik obdobia  
      národného obrodenia 
     - 40.výročie úmrtia 
 

49. HOCHEL Braňo – (*22.7.1951), básnik, prozaik,  
      literárny vedec, publicista, dramatik, prekladateľ 
      - 60 rokov 
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50. BALKO  Ján – (*24.7.1901 – †13.3.1992), prozaik 
      - 110. výročie narodenia 
 

51. SLIACKY  Ondrej – (*30.7.1941), literárny vedec,  
      autor literatúry pre deti a mládež, editor, publicista 
      - 70 rokov 
 

52. ZIMKOVÁ  Milka – (*1.8.1951), prozaička, autorka 
       monodrám, herečka 
       - 60 rokov 
 

53. KUZMANY  Karol – (*16.11.1806 – †14.8.1866), 
      básnik, prozaik, prekladateľ 
      - 145.výročie úmrtia 
 

54. VAJANSKÝ, Svetozár Hurban – (*16.1.1847 –  
      †17.8.1916), básnik, prozaik, kritik, publicista, politik 

- 95. výročie úmrtia 
 

55. SATINSKÝ Július – (*20.8.1941 – †29.12.2002),  
      humorista, dramatik, prozaik, fejtónista, herec, autor   
      literatúry pre deti 
      -70. výročie narodenia 

 

56. HORVÁTH  Tomáš – (*23.8.1971), prozaik,  
      dramatik, literárny vedec, prekladateľ 
      - 40 rokov 
 

57. KLAČKO  Herman – (*22.10.1913 – †30.8.1996),  
      prozaik a prekladateľ 
      -15.výročie úmtia 

 

58. NOVOMESKÝ Ladislav – (*27.12.1904 –  
      †4.9.1976), 
       básnik, publicista, esejista a politik 
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       - 35. výročie úmrtia 
 

59. BUKOVČAN Ivan – (*15.9.1921 – †25.5.1975),  
      dramatik, scenárista a publicista 
      - 90. výročie narodenia 
 

60. HODŽA Michal Miloslav – (*22.9.1811 –  
      †26.3.1870),  
      básnik, publicista, jazykovedec, organizátor 
      slovenského národného hnutia 
      - 200. výročie narodenia 
 

61. ŠTEVČEK  Ján – (*13.9.1929 – †26.9.1996),  
      literárny vedec, esejista, kritik, scenárista, básnik,  
      prekladateľ  
         - 15. výročie úmrtia 
 

62. OTČENÁŠ Igor – (*23.9.1956), prozaik, publicista, 
       literárny kritik 

-65 rokov 
 

63. ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ  Marína – (*26.9.1931), 
      prozaička, rozhlasová a televízna dramatička 
      - 80 rokov  
64. BOTTO Július – (*24.7.1848 – †29.9.1926),  
      literárny historik, prekladateľ, prozaik, historiograf 
      - 85. výročie úmrtia 
 

65. TARAGEL  Dušan – (*29.9.1961), prozaik,  
      scénarista, publicista, editor 
      - 50 rokov 
 

66. ONDREJOV Ľudo, vl. m. Ľudovít Mistrík –  
      (*19.10.1901- †18.3.1962), básnik, prozaik, autor  
      próz pre deti a mládež 
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      - 110. výročie narodenia 
 

67. MINÁČ Vladimír – (*10.8.1922- †25.10.1996),  
      prozaik, esejista, filmový scenárista, kultúrny  
     a politický činiteľ 
      - 15. výročie úmrtia 
 

68. BOCATIUS Ján – (*25.12.1569 –†31.10.1621) vl. 
      menom Bock, latinský humanistický básnik, na  
      Slovensku pôsobil ako učiteľ prešovskej evanjelickej  
      školy 
      - 390. výročie úmrtia 
 

69. KARPINSKÝ  Peter – (3*.11.1971), prozaik  
     a literárny kritik 
      - 40 rokov 
 

70. MIHÁLIK  Vojtech – (*30.3.1926 – †3.11.2001),  
      básnik, prekladateľ a publicista 
      - 10. výročie úmrtia 
 

71. HVIEZDOSLAV,  vl. m. Pavol Országh – (*2.2.1849  
      – †8.11.1921), básnik, dramatik, prekladateľ, jeden  
      z hlavných formovateľov estetickej koncepcie svojej  
      generácie 
      - 90. výročie úmrtia 
 

72. VONGREJ Pavol – (*27.6.1935 – †15.11.2001), 
       literárny historik, editor, básnik  
       - 10. výročie úmrtia 
 

73. BŽOCH Jozef – (*25.11.1926), literárny kritik,  
      esejista, prekladateľ 
      - 85 rokov 
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74. TIMRAVA , Božena Slánčiková – (*2.10.1867 –  
      †27.11.1951), spisovateľka, dramatička, významná  
      predstaviteľka neskorého realizmu 
      - 60. výročie úmrtia 
  
75. BAJZA Jozef Ignác – (*5.3.1755 – †1.12.1836) 
     osvietenský prozaik a básnik, autor satír a epigramov 
     - 175. výročie úmrtia 
 

76. GRZNÁROVÁ Marianna – (*1.12.1941), poetka,  
      prozaička, autorka literatúry pre deti, televíznych  
      večerníčkov a rozprávkových seriálov 
      - 70 rokov 
 

77. SLOBODNÍK Dušan – (*11.4.1927 – †13.12.2001),  
     literárny vedec a kritik, publicista, prekladateľ 
     - 10. výročie úmrtia 
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Centrálny nákup pre obecné knižnice v okrese 
 
     Metodické oddelenie Zemplínskej knižnice    
v Trebišove aj v roku 2011 ponúka: 
 

   centrálny nákup kníh pre obecné knižnice v regióne. 
 

     Nákup  sa realizuje na základe uzavretej dohody 
medzi obecnou knižnicou a Zemplínskou knižnicou 
v Trebišove a to za takých istých podmienok ako 
v predošlých rokoch. 
     Čiže po prevedení finančných prostriedkov na účet 
ZK TV,   metodička Zemplínskej knižnice vykonáva 
výbery kníh podľa vlastného zváženia, alebo dobrovoľný 
knihovník sa osobne zúčastní výberu za prítomnosti 
metodičky,  alebo   aj   individuálne   s   tým, že    oznámi 
 ZK TV,  že si knihy vyberie sám.  
 

     Na nakúpené knihy sa poskytuje  opäť 30 % rabat. 
 

V prípade, že máte záujem o nákup nových kníh cez našu 
organizáciu, máte možnosť, potrebné tlačivá Vám 
zašleme. 
                                       
                                             metodické oddelenie ZK TV 
telefón: 056/668 90 10 
mail.: hanulova@kniznicatv.sk 
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