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IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA ROK 2015 

 

 
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  

 

-      9 

 

       -           3 

       -           0 

5 Priemerná mzda zamestnancov 

 
2013 2014 2015 

515,98 537,21 570,70 
 

6 Počet spravovaných objektov - 

7 Počet podaných projektov  

(pre realizáciu v r. 2015) 

        -  z toho úspešných:  

        -  v hodnote (€):                                 

   

-   5 

-   3 

-  11 984  € 

8 Rozpočet  (skutočnosť k 31.12.) 

- na prevádzku: 

- na činnosť: 

2013 2014 2015 

119 499 117 906 129 978 

2 331 2 320 2 368 
 

9 Transfer od zriaďovateľa  

- na bežné výdavky: 

- na kapitálové výdavky: 

 

121 830 120 226 132 346 

- - - 
 

10 Príjmy  

- z prenájmu: 

- z vlastnej  činnosti: 

- iné mimorozpočtové (dary, sponzor, granty a p.) 

 

- - - 

11 647,24 11 525,41 10 097,78 

9 923 10 073 11 984 
 

11 

 

Výdavky  

- bežné: 

- kapitálové: 

 

140 738,85 141 190,26 154 213,64 

- -  
 

12 Hospodárenie 

- Náklady 

- Výnosy 

- Hospodársky výsledok 

 

154 926,54 152 583,46 164 087,18 

155 382,45 154 477,65 164 315,58 

455,91 1 894,19 228,40 
 

13 Návštevnosť       

- Platená: 

- Neplatená: 
(celkový počet návštevníkov, divákov, účastníkov 

na aktivitách organizácie 

 

4 082 3 991 3 886 

50 222 46 415 46 080 
 

14 Základné knižničné ukazovatele 

- počet zapísaných čitateľov 

- počet výpožičiek spolu: 

  - Absenčných  

  - Prezenčných 

- knižničný fond – stav k 31.12. 

 

4 082 3 991 3 886 

120 110 116 920 

A: 103 040 

P:    13 880 

     113 510 

A: 100 530 

P:    12 980 

46 684 48 249 48 894 
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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  

 

     Činnosť  Zemplínskej knižnice v Trebišove (ďalej len „knižnica“ alebo „ZK TV“) sa v 

roku 2015 riadila Plánom činnosti na rok 2015 a obsahovo vychádzala zo základných 

dokumentov knižnice  - Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok, Knižničný a výpožičný 

poriadok  i zo zásadných regionálnych, národných aj medzinárodných dokumentov 

(Ústava SR, Manifest UNESCO o verejných knižniciach, Všeobecná deklarácia ľudských 

práv, Metodický pokyn MK SR k určeniu štandardov pre verejné knižnice a ďalších).  

     Aj v roku 2015 bolo úlohou a prioritou knižnice rozvíjanie knihovníckych služieb, 

podpora a rozvoj čitateľskej, literárnej a informačnej gramotnosti. K prioritným úlohám 

patrilo tiež plnenie merateľných ukazovateľov činnosti a to počtu čitateľov - používateľov 

knižnice, počtu výpožičiek a  knižničného fondu. Darilo sa nám napĺňať štandardy, napriek 

tomu, že sme zaznamenali mierny pokles čitateľov aj výpožičiek.  

     V roku 2015 sme do fondu knižnice zakúpili 1 451 knižničných jednotiek, v celkovej 

hodnote 10 600 €, odoberali sme 48 titulov novín a časopisov,  zaregistrovali sme 3 886 

čitateľov, ktorým  sme požičali 113 510 knižničných dokumentov, navštívilo nás spolu 46 

080 návštevníkov. Pre používateľov sme na objednávku vypracovali 95 rešerší. 

Pokračovali sme v rozšírovaní svojich kultúrnych aktivít smerom k verejnosti a pre širokú 

čitateľskú i nečitateľskú verejnosť sme pripravili 342 výchovno-vzdelávacích a kultúrno-

spoločenských podujatí. Zapojili sme sa do celoslovenských aktivít – Týždeň slovenských 

knižníc, Les ukrytý v  knihe, Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty, Celé Slovensko číta 

deťom, Čítame si ...2015, Deň ľudovej rozprávky a  do medzinárodného podujatia Noc s 

Andersenom. Okrem tradičných podujatí (besedy so spisovateľmi a ilustrátormi, scénické 

a  zážitkové čítania, prednášky, workshopy, tvorivé dielne, informačné výchovy, 

minifestival detskej knihy, letný tábor a pod.) sme sa venovali aj príprave a realizácií 

prevenčných a integračných programov ako boli besedy na tému Deti v sieti - bezpečný 

internet, Šikana, Prázdninové nástrahy v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného 

http://www.kniznicatv.sk/
mailto:riaditelka@kniznicatv.sk


 5 

zboru v Trebišove, Slušné správanie, Drogy či Výživa ako súčasť zdravého životného štýlu 

v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove.  

     Riadiace, organizačné, personálne a kontrolné aktivity knižnica zamerala na vytváranie 

optimálnych podmienok pre svoju činnosť, so zámerom kvalitne a na odbornej úrovni plniť 

funkcie verejnej regionálnej knižnice pre mesto a okres Trebišov. 

V rámci plnenia strategických úloh ZK TV: 

- budovala, spracovávala a sprístupňovala univerzálny knižničný fond s dôrazom na 

regionálne dokumenty,  

- poskytovala komplexne základné a špeciálne 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, dokumentografické, 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)  

- výchovno-vzdelávacie  a kultúrno-spoločenské aktivity  

- verejný prístup na internet  

- tlač, kopírovanie, viazanie dokumentov 

- rešeršné služby 

- realizovala edičnú, vydavateľskú a propagačnú činnosť  

- zabezpečovala rovný prístup k informáciám pre všetkých ľudí bez rozdielu  

- pôsobila ako otvorený komunitný priestor, neutrálne, príjemné a bezpečné miesto pre 

stretávanie sa a komunikáciu ľudí   rôznych záujmových skupín,  

- spolupracovala s rôznymi partnerskými organizáciami, záujmovými skupinami, 

obecnými úradmi a hlavne všetkými školami v meste a regióne, 

- plnila funkciu mestskej knižnice pre mesto Trebišov ako aj funkciu regionálneho, 

koordinačného, vzdelávacieho,  štatistického a metodického centra pre mestské a obecné 

knižnice v trebišovskom regióne a úlohy spojené s elektronizáciou knižnično-

informačných služieb v okrese, 

- spoločným postupom kooperujúcich knižníc v rámci KIS3G  so SNK v Martine riešila 

aktuálne upgrade v systéme KIS Virtua a priebežne odstraňovala vzniknuté problémy 

v rámci svojej databázy, 

- organizovala vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, 

- propagovala svoje podujatia,  činnosť a služby knižnice na vlastnej webovej stránke a na 

webových stránkach mesta Trebišov, Terraincognita, tvoj Trebišov, knihovníckeho portálu 

Infolib, v regionálnych aj celoslovenských médiách i na sociálnej sieti Facebook, 

- priebežne aktualizovala a inovovala  webovú stránku knižnice, reagovala na podnety v 

sociálnej sieti Facebook, 

- vyvíjala úsilie na zabezpečenie viaczdrojového financovania, v rámci ktorého  

vypracovala 5 projektov. 
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B/      Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých 

           úsekoch odbornej činnosti 

 

 

I.  HLAVNÁ  ČINNOSŤ 

 

 

1. Knižničný fond 

 

 
Stav knižničného fondu  k 31.12.2015 48 894 knižničných jednotiek  /ďalej kn. j./ 

Prírastok knižničného fondu   1 541kn. j. 

Úbytok knižničného fondu      806 kn. j. 

Prírastok periodík        48 titulov 

  

 

     Doplňovanie knižničných fondov bolo ovplyvňované cenovou úrovňou dokumentov 

ponúkaných na knižnom trhu a nedostatočnou výškou finančného príspevku na nákup 

dokumentov. Na základe Metodického pokynu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu celoslovenských štandardov pre 

verejné knižnice, by knižnica mala ročne kúpou nadobudnúť 3 512 knižničných jednotiek v 

prepočte k obyvateľom mesta Trebišov t.j. 23 419 obyvateľov k 31.12.2015. V roku 2015 

knižnica reálne spracovala 1 451 nových kníh (čo predstavuje 41% z celoslovenského 

štandardu) v celkovej hodnote 10 600 €  a  48 titulov periodík v hodnote  1 674 €.  

          Na  nákup  kníh  naša knižnica  získala  financie  z podporeného projektu Dotácií 

MK SR   vo  výške 7 000 €, za ktoré bolo nakúpených 820 zv. Spolufinancovanie 

z vlastných zdrojov predstavovalo hodnotu  499,44 €. Tieto financie na nákup 42 zv. kníh 

poskytol zriaďovateľ.  KSK financoval aj ostatné nákupy literatúry v hodnote    3 100,56 €, 

za  ktoré bolo nakúpených 321 zv. Celkove od zriaďovateľa bolo vyčerpaných 3 600 €, za 

ktoré sa nakúpilo 363 kníh. Formou darov od jednotlivcov, ako aj samotných autorov 

publikácií, či organizácií bolo získaných 263 kn. j. Nahradených bolo 5 kn. j.  

Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala krásna literatúra pre dospelých 

(674  kn. j.) a najnižší odborná literatúra pre deti a mládež (29  kn. j.). 

     Nákupy a  následné spracovanie literatúry teda bolo realizované priebežne počas roka 

z finančných prostriedkov získaných od zriaďovateľa KSK a z grantu MK SR u predajcov, 

ktorí poskytovali zľavy z predajných cien kníh. Knihy boli objednávané v  internetovom 

kníhkupectve  Ikar, Martinus, Pemic, Marenčin PT, získané priamym výberom 

v kníhkupectve Pantha Rhei a LOKE - Malý princ v Košiciach, či z ponuky distribútora 

kníh p. Lazíka, Andreja Moška a i.  

     Všetky získané dokumenty boli spracované plne automatizovane v KIS Virtua a 

zaevidované pod prírastkovými číslami 161 551 – 163 001.      

      V rámci ochrany knižného fondu bola naďalej každá získaná kniha opatrená 
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ochranným zabezpečovacím prúžkom. Ochranu knižných jednotiek pred stratou alebo 

odcudzením zabezpečovali elektromagnetické brány umiestnené pri centrálnom 

výpožičnom pulte. Elektronická ochrana knižného fondu umožňovala diskrétnu kontrolu 

návštevníkov. Fond je chránený aj pravidelným upozorňovaním čitateľov o včasnom 

vrátení kníh formou pripomienok a  následne zasielaním upomienok čitateľom, ktorí 

pozabudli vrátiť vypožičané knihy. Zisťovaním skutočného stavu výpožičiek sa ukázalo, 

že pri niektorých výpožičkách nebola dodržaná lehota ich vrátenia a trvala neprimerane 

dlho. Keďže sme zistili, že niektorí čitatelia sa odsťahovali, zmenili adresy, alebo vznikli 

iné dôvody, pre ktoré nebolo možné získať vypožičané dokumenty späť do nášho 

knižničného fondu, zasadla vyraďovacia komisia, ktorá navrhla tento mŕtvy a už 

nedobytný knižničný fond na vyradenie.  Následne bola táto nedobytná literatúra z fondu 

knižnice aj vyradená v počte 70 zv. Do zoznamu úbytkov boli zahrnuté aj dokumenty, 

ktoré po konečnom dohľadávaní nezvestných  dokumentov po revízii knižničného fondu 

vykonanej v roku 2014 zostali naďalej nezvestné. Keďže tieto dokumenty nebolo možné 

získať späť, znova zasadla vyraďovacia komisia, ktorá navrhla knihy po revízíi vyradiť ku 

koncu roku 2015 v počte 731 zv. Priebežne počas roka boli z fondu knihy vyraďované aj 

z dôvodu straty, opotrebovania, či nedobytnosti v počte 5 zv. Aj tieto knižničné jednotky 

boli zaradené do zoznamu úbytkov. Celkový úbytok knižničného fondu v roku 2015 

predstavoval 806 knižničných jednotiek. 

 

 

 

1.1  Kvantitatívne ukazovatele – KNIŽNIČNÝ FOND 

 

 
Celkový stav KF podľa tematických skupín 

  2014 2015 

  Krásna lit. pre dospelých 16 346 16 688 

  Náučná lit. pre dospelých 16 528 17 600 

  Krásna lit. pre deti 12 698 12 318 

  Náučná lit. pre deti   2 677 2 288 

  Spolu 48 249 48 894 

 

Prírastky KF  
 2014 2015 

  Knihy 1 580 1 451 

- z VÚC    460    363 

- sponzori - - 

-  granty    734   820 

- dary a iné   386   268   

 

Prírastky KF  podľa spôsobu nadobudnutia 

 2014 2015 

  Kúpa 1 194 1 183 

  Dar    340    263   

  Nahradená   8       5 

  Iné  38  - 

  Spolu                1 580                1 451 
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Prírastky KF podľa tematických skupín  

 2014 2015 

  Krásna lit. pre dospelých 607 674 

  Náučná lit. pre dospelých 612 499 

  Krásna lit. pre deti 305 249 

  Náučná lit. pre deti   56  29   

  Spolu              1 580              1 451 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

od  zriaďovateľa   / v €/ 
 2014 2015 

Knihy  4 020 3 600 

Periodiká    343    174 

Spolu 4 363 3 774 

 

 

Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

z Grantu MK SR   / v €/ 

 2014 2015 

Grant MK SR 6 400 7 000 

Kultúrne poukazy MK SR 1 492 1 500 

Spolu 7 892 8 500 

 

 

 

Úbytky 

 2014 2015 

Úbytok KF 15 806 

 

 

Periodiká 

 2014 2015 

Periodiká  52 48 

  

 

 

 2014 2015 

 

      KNIHY: spolu    10 420 10 600 

od zriaďovateľa /KSK/ 4 020 3 600 

grant MK SR 6 400 7 000 

kultúrne poukazy MK SR - - 

      PERIODIKÁ: spolu 1 835 1 674 

kultúrne poukazy MK SR 1 492 1 500 

od zriaďovateľa /KSK/    343   174 

 

SPOLU : /knihy a periodiká/ 

 

12 255 

 

12 274 
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2. Služby 

 
     ZK TV svojimi špecifickými činnosťami aj v uplynulom roku participovala na 

zvyšovaní kultúrnej, informačnej a vzdelanostnej úrovne miestneho, ale aj regionálneho 

obyvateľstva. V súlade so zákonom o knižniciach poskytovala základné a špeciálne 

knižnično-informačné služby, sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane 

dokumentov regionálneho charakteru. Zabezpečovala slobodný prístup k informáciám 

šíreným na všetkých druhoch nosičov. Základné knižnično-informačné služby - prezenčné 

a absenčné výpožičky, faktografické a bibliografické informácie, poradenské a konzultačné 

služby knižnica poskytovala bezplatne. Špeciálne knižnično-informačné služby - 

medziknižničnú výpožičnú službu (MVS), rezervovanie dokumentov, spracovanie rešerší, 

skenovanie, reprografické služby z knižničných dokumentov boli službami platenými. 

Knižnično-informačné služby knižnica poskytovala v automatizovanom knižnično-

informačnom systéme Virtua. Sprístupnením on-line katalógu Chamo zabezpečila knižnica 

pre svojich čitateľov a  používateľov komfort pri vyhľadávaní dokumentov. 

Prostredníctvom neho si mohli používatelia tiež prehliadať svoje výpožičné kontá, či 

predlžovať výpožičky z pohodlia domova, bez osobnej návštevy knižnice.  Okrem 

štandardných knižnično-informačných služieb a požičiavania klasických nosičov 

informácií umožňovala aj prístup k elektronickým informačným zdrojom do bezplatnej 

licencovanej databázy EBSCO,  prístup na internet i k on-line katalógom ďalších 

slovenských knižníc. V rámci špeciálnych služieb pokračoval aj systém ohlasovania 

rezervácií – žiadaniek na objednané tituly, ohlasovania spracovaných rešerší, ohlasovania 

došlých dokumentov z medziknižničnej výpožičnej služby a to všetko prostredníctvom 

SMS správ a emailov. Na základe poskytnutých emailových adries používateľov 

automatizovaný systém zabezpečoval automatické zasielanie pripomienok o ukončení 

výpožičnej doby a to 3 dni pred ukončením.  

 

 

2.1 Používatelia - čitatelia 
 

V roku 2015 zaregistrovala knižnica spolu 3 886 používateľov /čitateľov/. 

Z celkového počtu bolo zaregistrovaných 1 844 detských čitateľov do 15 rokov. Už 

niekoľko rokov je  prioritou knižnice, okrem iného, aj podpora čítania u detí a mládeže. 

Deti navštevujú knižnicu od predškolského veku, pokračujú na základnej škole a mnohí 

z nich k nám prichádzajú aj ako stredoškoláci či vysokoškoláci. U nás v knižnici 

prebiehajú mnohé z vyučovacích hodín žiakov základných škôl zameraných najmä na 

slovenský jazyk a literatúru, ale aj napr. hodiny geografie, dejepisu, etiky, biológie a pod. 

Zároveň  knižnica  každoročne pripravuje ďalšie detské podujatia pre materské, základné 

i stredné školy ktoré sú tak medzi deťmi ako aj učiteľmi veľmi pozitívne vnímané. 

Z celkového počtu používateľov bolo zaregistrovaných 2 287 dospelých používateľov, 

vrátane stredoškolských a  vysokoškolských študentov, zdravotne znevýhodnených 

občanov i seniorov.  

 Aj v  roku 2015 umožnila knižnica všetkým čitateľom, ktorí sa chceli zaregistrovať, 

ale aj tým, ktorých zápisné už nebolo aktuálne, niekoľko krát v roku zápis do knižnice 

zdarma.  Bolo to na deň sv. Valentína, v marci Mesiaci knihy, letná Last minute registrácia 
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a Šťastná hodinka. Za čitateľov knižnice sme tak  zapísali 387 nových čitateľov všetkých 

vekových kategórií.  

     Percento všetkých používateľov z počtu obyvateľov mesta predstavuje 16,59%           

( 23 419 obyvateľov mesta). 

     Z kultúrnych   poukazov   sme   získali  2 684 €   a  z  toho   bolo  zaregistrovaných 

(nových aj tých, ktorí si aktualizovali svoje členstvo v knižnici) 1 029 používateľov  (z 

toho 65 pedagógov,   183  stredoškolských študentov  a  781 detí do 15 rokov).  

 

 

 

2.1.1 Kvantitatívne ukazovatele - POUŽÍVATELIA – ČITATELIA 

 

 

 Počet registrovaných používateľov  

 
 
 

 

 

 

 

Percentuálne vyjadrenie registrovaných používateľov 

             2014 2015 

% používateľov z počtu 

obyvateľov 

16,28 16,59 

Počet obyvateľov mesta 24 522 23 419 

 
      

 

2.2 Výpožičky 

 
      Knižnica plnila aj v roku 2015 v rámci svojej regionálnej pôsobnosti vzdelávacie, 

informačné a kultúrne poslanie, zabezpečovala slobodný prístup k informáciám a podieľala 

sa na celoživotnom vzdelávaní svojich používateľov.       

     V roku 2015 si používatelia a návštevníci  z  fondu knižnice vypožičali spolu 113 510 

dokumentov,  z toho absenčných 100 530 výpožičiek (čo predstavovalo 88,56 % 

z celkového počtu výpožičiek) a  prezenčných 12 980 výpožičiek (čo predstavovalo 11,44 

% z celkového počtu výpožičiek).  

Počet výpožičiek v danom roku vždy závisí od mnohých ukazovateľov, najviac od počtu 

nových knižných titulov, ktoré čitatelia žiadajú a najčastejšie požičiavajú. Počet výpožičiek 

je premenlivý a ťažko ovplyvniteľný zo strany knižnice. Pokles výpožičiek sme 

zaznamenali aj u periodík, keďže za posledné dva roky sme znížili ich počet zo 68 len na 

48 titulov v roku 2015.  Počet výpožičiek periodík bol 8 706.     

Knižnicu navštívilo spolu 46 080 návštevníkov, ktorým sme poskytli nielen absenčné 

a prezenčné výpožičné služby, ale aj špeciálne služby – internet, kopírovanie a  tlač 

dokumentov z  fondov knižnice, skenovanie či väzbu dokumentov a rešeršné služby. 

Z celkového počtu bolo návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí 14 737, 

 2014 2015 

Spolu 3 991 3 886 

dospelí ( študenti SŠ, VŠ, dôchodcovia 

a iní) 
2 287 2 042 

deti do 15 rokov 1 704 1 844 
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návštevníkov internetu 3 701 a samotných návštevníkov výpožičných služieb bolo      

29 601.  

 

2.2.1 Kvantitatívne ukazovatele – VÝPOŽIČKY 

 

Počet výpožičiek 

 2014 2015 

Spolu 116 920 113 510 
         absenčné výpožičky 103 040 100 530 
         prezenčné výpožičky   13 880   12 980 

 
Výpožičky podľa tematických skupín  

 2014 2015 

Krásna lit. pre dospelých 36 120 33 631 

Náučná lit. pre dospelých 31 335 27 212 

Krásna lit. pre deti 28 845 31 340 

Náučná lit. pre deti 10 330 12 621 

Periodiká 10 290  8 706 

Spolu        116 920        113 510 

 

 

Obyvatelia, návštevníci 

 2014 2015 

Počet obyvateľov mesta 24 522 23 419 

Počet návštevníkov podujatí 14 384 14 737 

Počet návštevníkov výpožič. služieb 27 601 27 642 

Počet návštevníkov internetu  4 430  3 701 

Počet návštevníkov knižnice spolu 
/vrátane podujatí/ 

46 415 46 080 

 

 

 

 

2.3 Výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské  podujatia     

 
     V roku 2015 pripravila a zrealizovala knižnica spolu 342 výchovno-vzdelávacích a 

kultúrno-spoločenských podujatí s voľným vstupom, na ktorých sa zúčastnilo spolu 14 737 

návštevníkov. Významnou a podstatnou časťou práce s používateľmi knižnice je 

propagácia slovenských autorov a ich tvorby, vzbudenie záujmu o kultúrno-spoločenské, či 

spoločensko-vzdelávacie podujatia, zlepšovanie informačnej a literárnej gramotnosti 

používateľov, ale aj oslovenie a vzbudenie záujmu o čítanie u potenciálnych čitateľov. 

Pravidelne spolupracujeme so všetkými typmi škôl sídliacimi na území mesta Trebišov, so 

školami v regióne a seniormi. Všetky aktivity pre školy a širokú verejnosť, či už ide o typ 

výchovno-vzdelávacieho, kultúrno-spoločenského alebo informačného podujatia, sme sa 

snažili koncipovať s cieľom v čo najväčšej miere mať na zreteli a prispievať k rozvoju 

čitateľskej gramotnosti a celoživotného vzdelávania používateľov. V minulom roku sme sa 

zamerali na výstavy, besedy, prednášky, literárne akcie rôzneho druhu pre deti a 

dospelých, zážitkové čítania, interaktívne hodiny, hodiny literatúry,  edukačné hry, 



 12 

prezentácie spojené s kvízom, dopravné výchovy, tvorivé dielne, informačné výchovy a 

kreatívne workshopy.  

     Každoročne v rámci mesiaca knihy organizujeme najviac aktivít a podujatí.  Nebolo to 

ináč ani v tomto roku, ktorý sa zameriaval na Ľudovíta Štúra. A tak počas Marca, mesiaca 

knihy, sme realizovali podujatia venované tomuto velikánovi k  jeho 200. výročiu 

narodenia práve v rámci vládou vyhláseného Roka Ľ. Štúra. Širokej verejnosti sme 

sprístupnili výstavy Od štúdia k činom, Život reči a Hrob Ľudovíta Štúra. S poetickým 

pásmom Osudy a tvorba štúrovského básnika Janka Kráľa vystúpil Peter Vilhan, 

rozhlasový režisér, s hudobným doprovodom. Workshop zameraný na Odkaz Ľudovíta 

Štúra a štúrovského hnutia dnešku viedol Mg. Peter Cabadaj.  Celomesačnou aktivitou 

bola aj vzdelávacia PowerPoint  prezentácia Ľudovít Štúr pre žiakov ZŠ, SŠ a pedagógov 

uskutočnená niekoľko krát.  

     V rámci Týždňa slovenských knižníc prezentovali svoju tvorbu autorka ženských 

románov Silvia Koscelanská-Hajdučeková a Zuzana Boďová, ktorá je cestovateľkou 

a autorkou kníh pre deti a mládež. Vyvrcholením týždňa bol medzinárodný projekt Noc 

s Andersenom, v našej knižnici už po desiaty krát. Rozprávkovú noc sme odštartovali pod 

názvom Šibali a figliari v rozprávkach známych i neznámych.  

     Aj tohto roku sme sa zapojili do celoslovenských projektov Šaliansky Maťko, Deň 

ľudovej rozprávky, Les ukrytý v knihe, čitateľský maratón pod záštitou Unicefu 

Čítajme si, Celé Slovensko číta deťom  a  tiež Celé Slovensko číta deťom aj na 

Mikuláša.  

     Okrem ťažiskových aktivít sa v priestoroch našej knižnice zrealizovali besedy s 

„pútnikom“ – sprievodcom po Sv. Zemi ThDr. Mgr. Jánom Artimom, so spisovateľkou 

a vydavateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou a cestovateľkou Camillou Labas. 

K téme Prečo je klimatická zmena dôležitá pre učiteľov – a ešte viac pre žiakov bolo 

zorganizované školenie pre pedagógov.  

     Regionálny autor Igor Tyšš prezentoval básnickú zbierku ALBA a žiaci Cirkevnej ZŠ 

s MŠ sv. Michala Archanjela  v  Stanči s  Bibianou Baňackou pokrstili rozprávkovú knihu 

Vodníkové dobrodružstvá.  

     Aj v roku 2015 sa konalo scénické čítanie Komisář Vrťapka, ktoré bolo súčasťou Dní 

českej kultúry. Scénické čítanie bolo plné neočakávaných zvratov a podivuhodných 

okolností, ktoré pobavili nielen deti, ale aj dospelých. 

     Dlhoročná spolupráca s  Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Trebišove 

pokračovala tento rok odbornými prednáškami Deti v sieti – bezpečne na internete, ktorej 

cieľom bolo bezpečne a  zodpovedne propagovať používanie internetu a  nových 

informačných technológií. Letné prázdninové nástrahy – táto prednáška bola zameraná 

na riziká a nástrahy, ktoré číhajú na deti počas letných mesiacov. Odborné prednášky 

Výživa ako súčasť zdravého životného štýlu a Hovoríme o drogách  boli zrealizované v 

spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

     Jednou z kľúčových aktivít určených pre deti základných škôl je aj Minifestival 

detskej knihy – Čítame si radi, podelíme sa aj s Vami. Na piatom ročníku minifestivalu 

sa zúčastnilo 780 detí do 15 rokov. Podujatie nám svojou prítomnosťou a rozprávaním o 

svojej tvorbe a živote obohatili spisovateľka Ivana Jungová, ilustrátor Ján Vrabec 

a zábavné workshopy s Dračou stopou. Na konci prázdnin zaplnili priestory knižnice deti, 

ktoré sa opätovne stretli na 9. ročníku  detského čitateľského tábora KNIHOVNÍČEK.  



 13 

     Tradičná ľudová kultúra a  jej prezentácia patrí medzi veľmi dôležité činitele 

udržiavania kultúrnej rôznorodosti, lebo práve ona zohráva nezastupiteľnú úlohu pri 

vytváraní mentálnych obrazov o našich predkoch. Základ tradičnej ľudovej kultúry tvorí 

kolobeh práce a jednotlivé zvyky a tradície, ktoré sa na ne viažu. Aj dnes má ľudová 

kultúra a jej napodobňovanie javov ich autentického prostredia zmysel. Ročný cyklus 

obyčajov sme začali poodhalením a oživením  fašiangových tradícií našich starých materí 

zážitkovou prezentáciou Fašiangové radovánky. Prezentácia bola obohatená ochutnávkou 

typických fašiangových jedál (fánky, slanina, cibuľa) v antropomorfných fašiangových 

maskách. Prechod zo zimného do jarného obdobia je sprevádzaný obyčajovými úkonmi 

viažucimi sa k  predveľkonočným zvykom u nás prezentované pod názvom Pascha. 

Zážitková prezentácia vyústila k vyšívaniu ozdobných šatiek pre mládencov dievčatami. 

Chlapci si svoju zručnosť vyskúšali pri pletení veľkonočných korbáčov z vŕbového prútia. 

Vyvrcholením ročného cyklu je adventné obdobie, ktoré okrem príprav na očakávané 

Vianoce prináša aj množstvo zvykov, mágie a tradícií, ktoré sa viažu k obyčajom strídžich 

dní. Žiaci sa na pár minút vrátili v čase do obdobia našich predkov, kde dievky párali perie 

a chlapci čistili „korbľovali“ kukuricu. Liatím olova podľa tvaru hádali, aké bude mať ich 

nastávajúci zamestnanie. Jednotlivými aktivitami sme sa snažili podnietiť záujem  

a posilniť myšlienku uchovania generačného posolstva nášho regiónu. 

     Projekt Letom literárnym svetom 3, realizovala knižnica aj v roku 2015 na základe 

finančnej podpory Ministerstva kultúry SR, opäť so zameraním na podporu čítania u detí 

a mladých ľudí. Tretí ročník sme rozšírili aj o podujatia venované dospelým návštevníkom 

knižnice z mesta a širokého okolia, zamerané na autorské čítania známych slovenských 

spisovateľov a osobné stretnutia so živými knihami, cestovateľmi, na ich potulkách 

svetom.  

     V rámci projektu sme formou besied so spisovateľmi, ilustrátormi a  ich výtvarno-

tvorivými dielňami, workshopmi a výstavami, či osobným stretnutím s  cestovateľmi 

spestrili vyučovacie hodiny  a  zatraktívnili  voľný čas detí, mládeže a dospelých u nás 

v knižnici.  

Uskutočnené podujatia: 

- stretnutie so slovenským prozaikom, dramatikom, bývalým diplomatom a politikom 

Jozefom Banášom pre študentov stredných škôl  a  pre širokú čitateľskú verejnosť, 

- na besedu sme pozvali mladú, slovenskú autorku pôvodom z Humenného – Andreu 

Rimovú, ktorá svoje rozprávanie o knihách oživila o video prezentáciu netradičných 

krstov svojich kníh - pod vodou, vo vzduchu, v ohnivých podmienkach,  

- tradično-netradičná beseda alebo stretnutie s hudobníkom, spevákom a autorom kníh pre 

deti a mládež Branislavom Jobusom - rozprávanie o muflónovi Ancijášovi okorenil aj 

piesňami, ktoré si sám píše a dokonca aj zahral na zvláštnom hudobnom nástroji, ktorý si 

sám vyrobil a to na jednotnej roľníckej gitare,   

- v rámci 5. ročníka minifestivalu detskej knihy sme pozvali známeho slovenského 

ilustrátora Jána Vrabca a  autorku kníh pre deti a mládež Ivanu Jungovú, 

- Gabika Futová a jej knižky naozaj nie sú do poličky o čom presvedčila deti na 

zábavnom čítaní počas letného čitateľského tábora Knihovníček, 

- beseda s autorkou detskej literatúry Ľubicou Suballyovou práve pre jej bohatú činnosť 

s deťmi, bola veľmi podnetná, veselá i zábavná, poučná a hravá, 

- pán Mrkvička alias Tibor Hudič, známy znalec a odborník kníh pre deti a mládež 
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pútavo a  interaktívne predstavil deťom jednotlivé svoje knižky, jeho aktivity boli 

smerované k čítaniu s porozumením, 

- „Pokec“ s milou, známou a talentovanou Hanou Lasicovou v  uvoľnenej atmosfére 

potešilo všetkých prítomných, ktorí odchádzali, v ruke držiac knihu Všetko o mojom 

otcovi, s autorkiným prianím a podpisom, 

- Denník suchozemca - takto bola pomenovaná prednáška a beseda Vladimíra 

Porvazníka o jeho nezabudnuteľných zážitkoch a spomienkach ako kapitána  lode   

Civetta II.  z  plavby okolo sveta.  Dych vyrážajúce rozprávanie o oboplávaní zemegule 

nadchýnalo našich návštevníkov, 

- pre deti je vždy zaujímavé, keď môžu spoznať skutočnú osobu, o ktorej iba počujú 

v škole alebo čítajú či vidia obrázky v knihách. V našej knižnici mali detskí čitatelia 

možnosť stretnúť známeho ilustrátora Miroslava Regitka. Sprievodnou aktivitou besedy 

bolo aj predstavenie a  zároveň otvorenie jeho výstavy Obrázky zo Slnečnej ulice, 

- príjemné stretnutie so spisovateľkou, editorkou, prekladateľkou, literárnou kritičkou 

a redaktorkou detského časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou nieslo názov Nový východ 

Slniečka, 

- prednáška cestovateľa Patrika KOTRBU bola o jeho ceste pešky z Českej republiky až 

k oceánu na západ Španielska do známeho pútnického mesta Santiago de Compostela, 

- o dobrodružstvách s koľajnicami, o železničiarskych zážitkoch i  o  svojej práci rozprával 

na besede s deťmi Ľubomír Lehotský, ktorý okrem písania kníh pre deti a mládež je aj 

riaditeľom Detskej historickej železničky v Košiciach. 

     Okrem spomínaných podujatí sme projekt obohatili  aj o mnoho sprievodných aktivít -

zážitkové čítania, prezentácie spisovateľov, informačné výchovy, tvorivé dielne aj ďalšie 

detské výstavy. 

     Zrealizovaných podujatí v rámci projektu Letom literárnym svetom 3-motivácia čítania 

u detí a mládeže sa spolu zúčastnilo 1 742 návštevníkov 

     Z celkového počtu podujatí 342 sme uskutočnili 13 výstav, 51 podujatí typu 

informačnej výchovy a 278 ostatných podujatí rôznych foriem ako besedy so spisovateľmi, 

prezentácie tvorby autorov, prednášky, zážitkové, rozprávkové, scénické čítania, literárne a 

autorské čítania, workshopy, tvorivé dielne, čitateľské a výtvarné súťaže, zábavné súťaže, 

kvízy,  edukačné hry, minifestival, pasovačka prvákov, hodiny literatúry, fašiangové 

zvyky, zvyky a tradície Veľkej noci a Vianoc. Všetky aktivity bolo prístupné na 

internetovej stránke www.kniznicatv.sk, facebook – sociálna sieť, na web stránke 

Terraincognita, Infolib, mesta Trebišov a TAK- tlačovej agentúry knižníc.  

     Zámerom knižnice bolo obohatiť, spestriť a oživiť vyučovací proces škôl a ponúknuť 

školám podujatia pripravované v prepojení na ich výchovno – vzdelávací proces. Okrem 

uvedených aktivít boli v knižnici uskutočnené aj iné podujatia, ktoré sa počas roka 

niekoľkokrát opakovali. Tieto sú uvedené v tabuľkovom prehľade aktivít. 
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2.3.1 Kvantitatívne ukazovatele – NÁVŠTEVNÍCI 

 

Obyvatelia, návštevníci 

 2014 2015 

Počet obyvateľov mesta 24 522 23 419 

Počet návštevníkov podujatí 14 384 14 737 

Počet návštevníkov výpožič. služieb 27 601 27 642 

Počet návštevníkov internetu 4 430 3 701 

Počet návštevníkov knižnice spolu 
/vrátane podujatí/ 

 

46 415 

 

46 080 

 

 

 

2.4 Špeciálne knižnično-informačné služby 

 

 
    Okrem hlavnej činnosti knižnica kladie dôraz aj na individuálny prístup k čitateľom 

a používateľom všetkých knižničných služieb a  uspokojovaniu ich čitateľských potrieb 

a požiadaviek práve prostredníctvom špeciálnych služieb.  

     V roku 2015 knižnica poskytla svojim používateľom 4 890 bibliografických, 

dokumentografických  a faktografických informácii, evidovala 1 660 ostatných 

knižnično-informačných služieb vrátane  elektronických referenčných požiadaviek.   V 

rámci služby „Spýtajte sa knižnice“ reagovala na 264 dopytov týkajúcich sa jej 

knižnično-informačných služieb ohľadom predĺženia výpožičiek, stavu osobného 

čitateľského konta, knižničných poplatkov, žiadaniek a rezervácií kníh, objednávky 

rešerše, MVS či organizovaných aktivít. 

Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb, ktoré poskytoval hlavne útvar služieb, to 

boli najmä služby pri hľadaní literatúry na základe zoznamov od čitateľov jednak v našom 

knižnom fonde, ale najmä prostredníctvom www.kis3g.sk  v  iných knižniciach na 

Slovensku. Ďalej to boli kopírovacie služby, laminovanie, hrebeňová väzba dokumentov, 

skenovanie, pomoc pri tlačení elektronických dokumentov z internetu, CD, USB kľúčov.  

V uplynulom roku bolo vypracovaných 95 rešerší, v ktorých bolo 1 910 záznamov. 

V  knižnici je možnosť bezdrôtového WiFi pripojenia na internet. Služby  verejných 

internetových staníc využívalo  172 používateľov.  Registrovaní čitatelia mohli aj 

v uplynulom roku využívať prístup na internet ½ hodinu denne zdarma. Počet 

návštevníkov internetu v priebehu roka bol 3 701.  Pre všetkých používateľov bol 

prístupný nový on-line katalóg Chamo, ktorý je súčasťou internetovej stránky a umožňuje 

aj  individuálny prístup čitateľa k svojmu kontu. Praktizovali sme aj  SMS služby – 

prijímanie žiadaniek a ohlasovanie rezervácií na objednané tituly, ohlasovanie 

spracovaných rešerší, ohlasovanie došlých dokumentov z  medziknižničnej výpožičnej 

služby. Na základe poskytnutých emailových adries používateľov automatizovaný systém 

zabezpečoval automatické zasielanie pripomienok o ukončení výpožičnej doby a to 3 dni 

pred uplynutím jeho výpožičnej doby a následne po troch dňoch nevrátenia dokumentov 

im bola zasielaná elektronická upomienka.  

     Veľkú pozornosť sme venovali pravidelnej aktualizácií webovej stránky 

www.kniznicatv.sk - pravidelné zverejňovanie informácií o  pripravovaných podujatiach, 

http://www.kis3g.sk/
http://www.kniznicatv.sk/
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fotodokumentácia z  podujatí, upútavky a pozvánky podujatí. Začiatkom decembra 2015 

web stránka knižnice zmenila svoj šat, bola spracovaná nová webová stránka, ktorá bola 

okamžite  aj  prístupná verejnosti.  

     Počet návštevníkov on-line služieb spolu v uplynulom roku bol 37 063 – t.j. návštevníci 

webového sídla knižnice  a on-line katalógu.   

     V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, ktorá nakupuje databázy EBSCO ako 

národnú licenciu, aj naša knižnica už niekoľko rokov umožňuje svojim používateľom 

využívať tieto abstraktové a plnotextové elektronické databázy. Prístup do databázy je 

možný len v knižnici prostredníctvom verejného internetu z adresy, ktorú vlastní knižnica. 

Túto databázu využívajú hlavne vysokoškolskí študenti, ale aj odborne zameraní 

používatelia. Naši čitatelia naďalej využívali sprístupnenie plných textov zdigitalizovaných 

starých novín „Slovenský východ“ z  rokov 1919 – 1937, ktorú umožňujeme na základe  

spolupráce so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a to prostredníctvom prihlásenia.  

     Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) zabezpečovala knižnica 

v priebehu roka pre svojich používateľov literatúru, ktorú nevlastní vo svojich fondoch. 

Túto službu využilo  167 používateľov a bolo zaslaných 280 žiadaniek  na dokumenty 

a články. Išlo najmä o literatúru pre vysokoškolských študentov z rôznych oblasti. Na 

zabezpečenie MVS a  xerokópií článkov knižnica využívala najmä on-line žiadanky 

jednotlivých knižníc. Zároveň z našej knižnice bolo objednaných prostredníctvom MVS  

46 dokumentov pre čitateľov iných knižníc na Slovensku. 

 

 

 

2.4.1 Kvantitatívne ukazovatele – ŠPECIÁLNE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 

 

 

Špeciálne knižnično-informačné služby 

 2014 2015 

Používatelia verejných internetových staníc   212 172 

Počet návštevníkov internetu 4 430 3 701 

Počet bibliografických a faktografických  informácií 4 622 4 890 

Počet ostatných knižnično-inform. služieb 1 855 1 660 

Počet návštevníkov on-line služieb SPOLU:       33 502 37 063 

           Z toho: návštevníci webového sídla knižnice            22 897         26 140 

           Z toho: návštevníci on-line katalógu knižnice       10 605 10 923 

Počet elektronických  referenčných  služieb  

            -  dopytov -  „Spýtajte sa knižnice“ 

          

          242 

 

264 

Počet  elektronicky dodávaných dokumentov  

                     (rešerš, MVS- fotokópie článkov) 

  

          166 

 

          179 

Počet SMS ohlasovaní rezervácií, rešerší, MVS           178 181 

Počet rešerší   136 95 

Počet MVS žiadaniek     293 280 

Počet metodických návštev     49 39 

Počet metodicko-poradenských konzultácií   181 126 
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2.5 Informatizácia knižnice 

 

     Kvantitatívny ukazovateľ stavu výpočtovej techniky, ktorý knižnica spravovala k 

31.12.2015 predstavoval spolu 20 PC staníc. Z toho bolo 5 PC prístupných pre verejnosť, 2 

PC slúžia v centrálnej požičovni pre evidenciu výpožičiek a čitateľov knižničných služieb,  

ostatných 13 PC je služobných. Všetky PC sú pripojené na internet.  

Ďalej knižnica vlastní 7 tlačiarní, 3 multifunkčné zariadenia (kopírka, tlačiareň, skener),    

2 skeneri, 2 dataprojektori a  od roku 2006 elektromagnetický bezpečnostný systém na 

ochranu knižničného fondu. 

     Pre poskytovanie špeciálnych knižnično-informačných služieb používateľov aj na 

služobné účely je využívaný laminovací stroj, stroj na hrebeňovú väzbu, skartovací stroj, 

rezačka.  

     Poskytovateľom internetu naďalej zostala firma  E-MAX INTERNET & IT, s.r.o., 

Cukrovarská 2, Trebišov. Knižnica umožňuje svojim používateľom aj bezdrôtové /WiFi/ 

pripojenie na internet. 

 

 

 

 

II.  REGIONÁLNA  ČINNOSŤ 

 

1. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 

 
 
     Prvoradou  úlohou regionálnej bibliografie  aj v roku 2015 bolo  predovšetkým 

získavať, spracovávať, uchovávať, ale aj sprístupňovať regionálne dokumenty  a  následne 

poskytovať bibliograficko-informačné služby  čitateľom i používateľom našej knižnice. 

Ide predovšetkým o  informácie charakteru spoločensko-politického, hospodárskeho, 

kultúrneho a športového života regiónu Trebišov. Aj napriek tomu, že knižnica nemá 

samostatnú študovňu, na jednotlivých oddeleniach sú vytvorené vhodné miesta, ktoré 

slúžili našim návštevníkom k prezenčnému štúdiu aj  dokumentov regionálnej literatúry.   

     Aj v roku 2015 úsek regionalistiky budoval článkovú regionálnu databázu a tým sa 

podieľal na vytváraní súborného katalógu celoslovenskej databázy slovenských knižníc – 

Slovenská národná  bibliografia (SNB - Články). Túto elektronickú databázu tvoria 

vyexcerpované články regionálneho charakteru a  to predovšetkým z  pravidelne 

vychádzajúcich titulov  regionálnych periodík: Sečovčan, Sečovce Inak, Korzár, Infolist, 

Naše novinky, Zemplínske echo, Slovenský východ, Kaštieľske listy, Ekumena, Šíp Sagita, 

Zemplínske noviny a z niektorých periodík celoslovenského charakteru (napr. Pravda, Sme, 

Nový Čas, Plus 7 dní, Slovenka, Šarm, Život, Literárny týždenník atď...) 

     Bibliografické záznamy sa aj naďalej spracovávali  podľa aktuálnej verzie: Metodika 

popisu článkov vo formáte MARC 21, s interpretáciou Pravidiel AACR2, ktoré sú 

pravidelne vkladané do systému Virtua.  

     Do článkovej databázy pribudlo 1 265  nových bibliografických záznamov. Spolu táto 

databáza obsahuje 10 337   automatizovane spracovaných záznamov. 
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     Počas celého roka prebiehala taktiež priebežná editácia vložených bibliografických 

záznamov z  predošlých rokov (odstránenie duplicitných záznamov, zlučovanie autorít, 

korektúry predmetových hesiel) tak, aby spĺňali jednotlivé kritéria popisu článkov. 

Klasické kartotéky sa už v našej knižnici nebudujú. Buduje sa iba databázová forma 

v systéme Virtua. 

     Regionálny fond knižnice propaguje a sprístupňuje úsek regionalistiky. Do nášho 

regionálneho fondu pribudlo 52 regionálnych monografií, ktoré sme získali kúpou 

a niektoré  darom od regionálnych autorov, ako aj darom z niektorých obcí nášho regiónu. 

Tento fond sa dlhodobo buduje a uchováva všetky typy regionalík, tlačenej produkcie 

(knihy, periodiká, drobné tlače, vrátane seminárnych a diplomových prác) a to v papierovej 

aj v digitalizovanej podobe. 

     Periodiká regionálneho charakteru  už niekoľko rokov, z dôvodu vysokého nákladu, do 

väzby nedávame,  ale  archivujeme ich. Výstrižkový album článkov z celoštátnych 

periodík  sa buduje  už iba v digitalizovanej podobe a  to formou skenovania plnotextových 

článkov s  regionálnou tematikou s  následným triedením (titul, chronológia) a ukladaním 

na CD nosiče. Avšak stále k dispozícií našim čitateľom je aj klasický výstrižkový album, 

ktorý je budovaný z článkov jednotlivých slovenských periodík starších ročníkov. 

Pri spracovávaní rešerší a vyhľadávaní bibliografických a faktografických informácií bola 

využívaná databáza Virtua, webový portál kis3g.sk, fond našej  regionálnej literatúry, 

výstrižkové albumy, fond náučnej literatúry knižnice a on-line katalógy slovenských 

knižníc, o ktoré majú záujem študenti stredných, ale najmä vysokých škôl s tematickým 

zameraním na región. Spolu bolo vypracovaných 95 rešerší s 1 910 záznamami.  

Konzultačné a  referenčné služby boli poskytované čitateľom a používateľom osobne, 

elektronicky, ako aj telefonicky a  to predovšetkým pri: orientácii v knižnično - 

informačných fondoch, vo vyhľadávaní dokumentov, kníh a článkov, pri zostavovaní  

citácií a súpisoch literatúry seminárnych, bakalárskych a diplomových prácach, ako aj pri 

zostavovaní samotných rešerší. Tieto informácie boli čitateľom poskytnuté buď 

jednorázovo, ale aj cyklicky a to na  požiadanie k špeciálnym problémom. 

      

 

 

2. Metodická činnosť   

 
     Prvý štvrťrok každého kalendárneho roka úsek koordinácie a metodiky usmerňuje 

jednotlivé obecné knižnice v regióne pri elektronickom spracovávaní štatistických výkazov 

KULT 10-01.  Každá obecná knižnica vypĺňala  výkaz už iba elektronicky, následne ho 

elektronicky zasielala priamo na MK SR spolu s  oskenovaným, opečiatkovaným a 

podpísaným Vyhlásením o súhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov, ktoré je  

súčasťou štatistického elektronického formulára. Výkaz za každú obecnú knižnicu   bol 

našou knižnicou zaktivovaný,  odkontrolovaný a nesprávne vyplnené údaje boli opravené.  

     V roku 2015 bolo v metodickej pôsobností našej knižnice  77 obecných knižníc 

regiónu, tiež knižníc iného typu, najmä školských. Metodická pomoc   bola poskytovaná 

prevažne na požiadanie starostov obcí, resp. knihovníkov obecných knižníc a tiež 

riaditeľov základných i stredných škôl v regióne. 
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    Úsek koordinácie a metodiky naďalej pokračoval v budovaní dokumentácie týkajúcej sa 

stavu a činnosti jednotlivých obecných a mestských knižníc regiónu. Poskytovali sa 

metodické informácie  mestským knižniciam, profesionálnym a  neprofesionálnym 

obecným knižniciam, najmä  inštruktáže k základným knihovníckym úkonom začínajúcim 

knihovníkom, dohliadalo sa na dodržiavanie zákona o  knižniciach a  na plnenie 

knižničných noriem a  štandardov. Poskytovala sa metodická pomoc pri aktualizácií, 

vyraďovaní,  pri prepracovávaní knižničného fondu v  tých knižniciach, kde sú 

nezrovnalosti v evidencii.  

     Venovali sme pozornosť aj propagácií nových trendov v knihovníctve - zavádzanie 

softvéru a automatizácie do knižničných procesov v jednotlivých knižniciach.  Svoju 

metodickú ako aj poradenskú službu sme zameriavali aj na dôslednú spoluprácu 

s obecnými zastupiteľstvami, a  to  pri vytváraní personálnych podmienok prevádzky 

obecných knižníc, s cieľom zabezpečenia optimálneho chodu knižnice. Účelová metodická 

pomoc sa poskytla v  Obecnej knižnici Zemplínske Hradište, kde došlo k zmene 

knihovníčky, v Obecnej knižnici Sírnik, kde dlhodobo-nemocnú knihovníčku zastupovala 

pracovníčka obecného úradu, v Obecnej knižnici Parchovany, kde sa konala revízia 

knižničného fondu. V rámci metodickej a koordinačnej činnosti bolo uskutočnených 39  

metodických návštev a  126 metodicko-poradenských a konzultačných telefonických 

služieb. Obecným   knihovníkom    a    obecným    úradom    bolo    zaslaných  2 036 

emailov, na základe ktorých boli obecné knižnice informované o  aktuálnom 

knihovníckom dianí – o 6. ročníku Česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája 

školy: múdrosť ukrytá v knihách, ďalej so službami, ktoré ponúka Internetové metodické 

centrum pre obecné knižnice (možnosť využitia vzoru jednotlivých tlačív potrebných pre 

knihovnícku činnosť). V elektronickej podobe im boli zaslané aj  metodické materiály, 

vydané našou knižnicou v roku 2015. Školským knižniciam bola zaslaná informácia o  

súťaži o  najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských 

knižníc (11. ročník) s  témou: Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania.  

     Osobne Zemplínsku knižnicu v Trebišove navštívili: 

    - starostovia obcí Lastovce, Nový Ruskov, Stanča, Dargov, Zemplínska Teplica,  

Hriadky,  Michaľany, Borša, Slovenské Nové Mesto, Parchovany, Zemplínske Hradište a 

Sírnik a to z dôvodu elektronického vyplnenia štatistického výkazu.  

Centrálne a koordinované doplňovanie knižničného fondu  s dôrazom na kvalitnú literatúru 

sa zabezpečovalo pre obecné knižnice na základe zmlúv medzi Zemplínskou knižnicou 

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

knižnice si nákup už pravidelne realizujú aj individuálne. Zmluvy o nákupe knižničného 

fondu podpísali tieto obecné úrady: Obecný úrad Sírnik, Nový Ruskov, Hrčeľ, Kazimír, 

Lastovce a Obecný úrad Brezina Avšak peniaze na nákup kníh nakoniec zaslali len Obecný 

úrad Nový Ruskov (Obecná knižnica Malý Ruskov a Obecná knižnica Veľký Ruskov), 

Hrčeľ a Lastovce. Obecným knižniciam z preddavku obecných úradov boli  zakúpené 

knihy v hodnote 468,38 € v kníhkupectve Marsab v Trebišove, ktorý poskytuje pri nákupe 

kníh 25 % zľavu aj obecným knižniciam, pre ktoré sa priebežne počas roka centrálny 

nákup uskutočňuje.  
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3. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami,  rôznymi  

    inštitúciami 

 
3.1 Na území mesta 

  
 Mestské kultúrne stredisko Trebišov  

 Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína  

 kluby dôchodcov v meste 

 špeciálne základné školy v meste i špeciálne odborné učilište 

 všetky materské školy v meste 

 všetky základné školy v meste vrátane Základnej umeleckej školy Trebišov 

 všetky stredné školy v meste 

 LUMEN, zariadenie pre seniorov Trebišov 

 Dom sociálnych služieb a špecializované zariadenie Trebišov 

 Okresné Riaditeľstvo policajného zboru Trebišov 

 Regionálny  úrad verejného zdravotníctva Trebišov 

 Centrum voľného času Trebišov 

 Trebišovský umelecký klub 

 

 

      3.2  Celoslovenská spolupráca 

 
 knižnice Prešovského a Košického kraja 

 knižnice  na Slovensku v rámci MVS 

 Slovenská národná knižnica v Martine 

 Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach 

 Knižnica pre mládež mesta Košíc 

 Knižnica pre nevidiacich a slabozrakých M. Hrebendu v Levoči 

 Univerzitná knižnica v Bratislave 

 České centrum Bratislava 

 Český spolok v Košiciach 

 UNICEF 

 Knižné vydavateľstvá na Slovensku 

 Únia žien Slovenska 

 Americké veľvyslanectvo v Bratislave 

 Dom Matice slovenskej Michalovce 

 Národné lesnícke centrum Zvolen 

 Lesy SR š. p. Banská Bystrica 

 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Bratislava 

 Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava  

 Osmijanko, n. o., Bratislava 

 Spolok slovenských spisovateľov Bratislava 

 Památník národního písemnictví Praha 

 Správa CHKO Latorica 

 Základné a stredné školy v regióne 

 Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec 
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Spolupráca bola zameraná predovšetkým na prípravu a realizáciu rôznych aktivít pre deti 

a mládež a širokú verejnosť. 
 

 

Knižnica je členom: 

 Slovenskej asociácie knižníc,  

 Spolku slovenských knihovníkov,  

 partnerskou knižnicou Národnej rady SR 

 Združenia Tokajská vínna cesta 

 

 

 

III. PROGRAMY  A  PROJEKTY 

 
   

1. Projektová činnosť 
 

 

    V roku 2015 vypracovala knižnica 5 projektov adresovaných Ministerstvu kultúry 

Slovenskej republiky. Podporené boli 3 projekty. 

 

Spracované projekty: 

 

1. Letom literárnym svetom 3 – motivácia čítania u  detí a  mládeže                         

v podprograme 2.1 Knižnice a knižničná činnosť  - podporený sumou 2 300 €       

(2 470 € požadovaná dotácia) 

 

2. S knihami otvárame brány poznaniu – v podprograme 2.5 Akvizícia knižníc – 

nákup knižničného fondu – podporený sumou 7 000 €                                             

(8 505 € požadovaná dotácia ) 

3. Kultúrne poukazy   v podprograme 8.2   - podporený sumou  2 684 € 

4. Lekotéka  alebo vnímavé hračky v knižnici – v podprograme 2.1 Knižnice 

a knižničná činnosť    -  nepodporený 

5. Skvalitnenie služieb pre čitateľov modernizáciou technického vybavenia -  v 

podprograme 2.1 Knižnice a knižničná činnosť    -  nepodporený 
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IV.   VYHODNOTENIE  ÚLOH  VYPLÝVAJÚCICH  ZO   

         STRATEGICKÝCH  DOKUMENTOV 

 

 

1. Plnenie stratégie rozvoja kultúry v regióne Košického kraja 
 

 

Strategický cieľ 1 
Optimalizovať prevádzku zariadení kultúrnych aktérov 

 

Zemplínska knižnica v  Trebišove sídli v  budove Mestského kultúrneho strediska 

v prenajatých priestoroch, nemá bezbariérový prístup pre starších a imobilných občanov.  

Pre každú knižnicu a jej činnosť, vrátane našej,  je dôležitou podmienkou jej priestorové 

usporiadanie, ktoré  sa snažíme v našich podmienkach každoročne  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 pôsobia odborne vzdelaní 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 – čím sme splnili  špecifický cieľ 4 – rozvinúť ľudské zdroje 

a zlepšiť zručnosti a schopnosti existujúceho personálu kultúrnych zariadení 

 

Na základe dobrého marketingu služieb – všetky aktivity a  činnosti v  knižnici sme 

realizovali s cieľom „Aby bolo o  nás počuť a  aby o  nás dobre rozprávali iní“ a  na 

inovatívnych podujatiach /scénické čítania, poskytovanie príležitosti pre osobný tvorivý 

rozvoj, povzbudzovanie fantázie a  kreativity detí a  mládeže/ sme zvýšili záujem 

obyvateľov o kultúrne podujatia a služby v našej organizácii a dali opäť možnosť využiť 

kultúrne poukazy žiakom, študentom a pedagógom na zaplatenie členského poplatku, čím 

sme sa snažili napĺňaťvlastné 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. Pri realizácii rôznych 

podujatí sme spolupracovali s partnermi, ktorí rôznymi spôsobmi participovali na 
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realizovaných aktivitách (spolupráca s jednotlivými kultúrnymi organizáciami a inými 

inštitúciami v meste aj na Slovensku je zdokumentovaná v kapitole 3. ). 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, čo zabezpečuje 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 (web stránka knižnice, web mesta Trebišov, 

Infolib, Naše novinky, Tlačová agentúra knižníc, Terra Incognita ...) 

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 (besedy, rôzne 

vedomostné súťaže, cyklické podujatia, informačné výchovy, prevenčné programy ...) – 

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 a súčasnosť 

regiónu – špecifický cieľ 4 – zvýšiť mieru zapojenia detí a mládeže do regionálnych 

kultúrnych podujatí 

 

 

Strategický cieľ 3   

Rozvinúť stagnujúci región 

 

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

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

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

Zborníka prác členov klubu – doposiaľ bolo vydaných 10 zborníkov:  
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- Ticho uprostred záhrady (2014) 

- Rodinná slávnosť (2012) 

- Čistiareň duší (2011) 

- Ráno za oknami (2010) 

- Druhá šanca (2009) 

- Medzi nebom a zemou (2007) 

- Ária v jaskyni (1998) 

- Zbierka pojazdnej hlúposti (1992) 

- Smietka v oku (1991) 

- Otvorenými ústami (1989) 

 

Úsek regionalistiky získava, spracováva, 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. 

 

 

 

2. Plnenie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK 

 

     Tradičná ľudová kultúra a  jej prezentácia patrí medzi veľmi dôležité činitele 

udržiavania kultúrnej rôznorodosti, lebo práve ona zohráva nezastupiteľnú úlohu pri 

vytváraní mentálnych obrazov o našich predkoch. Základ tradičnej ľudovej kultúry tvorí 

kolobeh práce a jednotlivé zvyky a tradície, ktoré sa na ne viažu. Aj dnes má ľudová 

kultúra a jej napodobňovanie javov ich autentického prostredia zmysel. 

Knižnica aj v uplynulom roku naďalej vyvíjala maximálne úsilie pri získavaní a  

uchovávaní akýchkoľvek materiálov a dokumentov týkajúcich sa nášho regiónu. Činnosť 



 25 

regionálneho úseku, ako aj ostatných úsekov bola orientovaná tak, aby poskytovala 

informácie našim používateľom o histórii, dianí a aktivitách v regióne. Snažili sme sa 

vytvárať také podmienky a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, aby táto 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 sme podporovali a  skvalitňovali doterajšie formy 

využívania tradičnej ľudovej kultúry v sieti základných a stredných škôl. Tomuto zámeru 

sme orientovali aj naše výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity. V priebehu 

roka to boli tvorivé dielne pre deti aj dospelých, rôzne výstavy so zameraním na ľudové 

tradície a tiež besedy či prednášky venované ľudovým zvyklostiam. 

     Ročný cyklus ľudových zvykov a  obyčajov sa u nás v knižnici začal hneď v januári 

uplynulého roka poodhalením a oživením  fašiangových tradícií našich starých materí 

zážitkovou prezentáciou Fašiangové radovánky. Prezentácia bola obohatená ochutnávkou 

typických fašiangových jedál /fánky, slanina, cibuľa/ v antropomorfných fašiangových 

maskách. Prechod zo zimného do jarného obdobia je sprevádzaný obyčajovými úkonmi 

viažucimi sa k  predveľkonočným zvykom u  nás prezentované pod názvom Pascha. 

Zážitková prezentácia vyústila ku krížikovému  vyšívaniu ozdobných šatiek pre mládencov 

dievčatami. Chlapci si svoju zručnosť vyskúšali pri pletení veľkonočných korbáčov 

z vŕbového prútia. Vyvrcholením ročného cyklu je adventné obdobie, ktoré okrem príprav 

na očakávané Vianoce prináša aj množstvo zvykov, mágie a tradícií, ktoré sa viažu 

k obyčajom strídžich dní. Žiaci sa na pár minút vrátili v čase do obdobia našich predkov, 

kde dievky párali perie a chlapci čistili „korbľovali“ kukuricu. Liatím olova podľa tvaru 

hádali, aké bude mať ich nastávajúci zamestnanie. Jednotlivými aktivitami sme sa snažili 

podnietiť záujem  a posilniť myšlienku uchovania generačného posolstva nášho regiónu. 

 

 

3. Plnenie  Akčného plánu rozvoja práce s mládežou 

 
Knižnica spolupracuje s  rôznymi kultúrnymi a spoločenskými organizáciami a 

inštitúciami na podporu všetkých aspektov zdravého a úspešného rozvoja mládeže. 

      V oblasti práce s mládežou sme kládli dôraz na vytváranie možnosti výberu podľa 

vlastných záujmov a  problémov a iniciovali sme  samostatnú prípravu aktivít. Prevládali 

aktivity – informačné výchovy zamerané na čitateľskú gramotnosť, vzdelávanie 

a orientáciu v informáciách, prístup k elektronickým informačným databázam, on-line 

katalógu vlastnej knižnice, ale aj všetkých knižníc na Slovensku prostredníctvom portálu 

Kis3g, rôzne ďalšie informačné a vzdelávacie aktivity zapracované v pláne aktivít na 

príslušný rok.  

      Metódy a formy, ktoré sme preferovali pri práci s mládežou boli  pestrosť 

a interaktivita liniek na webovej stránke knižnice, zážitkové a scénické čítania, pomoc 

a rady pri učení a spracovaní domácich úloh, či seminárnych prácach. Tiež sme 

organizovali aktivity pre rozvoj národného a regionálneho povedomia. 
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4. Vyhodnotenie výkonov knižnice podľa schválených štandardov  
 

 

Č.  

Ukazovateľ  

/indikátor 

Výkonu 

knižnice 

 

Slovenský 

štandard 

 

Benchmark 

po 

zohľadnení 

špecifík 

jednotlivých 

knižníc KSK 

 

Výkony 

Zemplínskej 

knižnice 

v Trebišove 

v r. 2014 

 

 

 

Výkony 

Zemplínskej 

knižnice 

v Trebišove 

v r. 2015 

 

1  

Počet 

knižných 

jednotiek 

získaných 

kúpou 

ročná obnova 

KF ako celku 

 

3,5 – 7,5 % 

obnova KF 

(kategória 

100 000 a viac 

obyvateľov) 

 

 

2 % 

 

 

 

1 194 kn.j. 

 

= 2,47 % 

 

 

 

 

 

1 183 kn.j. 

 

= 2,42 % 

2   

Suma 

finančných 

prostriedkov 

na nákup 

knižničných 

fondov 

 

 

10 eur na 

knihu 

 

 

 

 

 

 

10 eur na 

knihu 

 

8,74 € 

z VÚC 

 

8,72 € 

Grant MK SR 

 

Spolu: 

8,73 € 

 

 

9,91 € 

z VÚC 

 

8,54 €  

Grant MK SR 

 

  Spolu: 

   8,96 € 

 

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 

 

 

100 – 150 

 

 

 

 

52 titulov 

 

 

 

 

48 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 

 

 

8 PC 

 
1 PC / 499 

čitateľov 

 

 

   5 PC 

 

  1 PC/777      

čitateľov 

5  

Týždenný 

počet 

prevádzkových 

hodín 

 

45 – 52 
(kategória 

20 000 – 40 000 

obyvateľov) 

58 a viac 

 

Min 50 hodín, 

s rešpektovaní

m posunu 

záverečných 

 

 

50 hodín 

týždenne pre 

verejnosť 

 

 

50 hodín 

týždenne pre 

verejnosť 
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(kategória 

100 000 a viac 

obyvateľov) 
 

hodín 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 

 

 

 

 

45  

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) 

 

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 

 

 

 

 

 12 991 

(86,6%) 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

12 612 

(84,08%) 

 

 

8  

 

Výpožičky na 

1 čitateľa 

 

 

 

30 /rok 

 

 

 

 

 

Min. 20/rok 

 

 

29,30  

 
 

 

 

29,21/na 

čitateľa 

 

9  

Percento 

čitateľov 

z počtu 

obyvateľov 

 

15 %  
(kategória 

20 000 – 40 000 

obyvateľov) 

2,5 % 

(kategória 

100 000 a viac 

obyvateľov) 

 

 

Rozpätie  

10 – 15 %, 

 

 

 

16,28 % 

čitateľov 

z počtu 

obyvateľov 

 

 

16,59 % 

čitateľov 

z počtu 

obyvateľov 

10 Počet 

platených 

akcií, služieb 

a podujatí 

organizovanýc

h knižnicou 

 

Nesleduje sa – 

štandard nie je 

stanovený 

  

     

6 služieb 

 

     

6 služieb 

11  

Počet AVD 

v knižničnom 

fonde 

 

štandard nie je 

stanovený 

 

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 
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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, 

- 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 viedla minimálne 1 x mesačne pracovné porady vedenia knižnice 
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a zamestnancov, ktoré sa zaoberali: 

- úlohami a plnením plánovaných ukazovateľov,  

- prijatými legislatívnymi opatreniami,  

- plnením a  kontrolovaním konkrétnych úloh, ktoré vyplynuli z požiadaviek 

zriaďovateľa, metodických usmernení stavovských organizácií a interných potrieb 

pre technické organizačné zabezpečenie plynulého chodu knižnice. 

 

      Zamestnanci boli priebežne na pracovných poradách oboznamovaní s aktuálnymi 

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

     Aktívnou spoluprácou medzi zamestnancami jednotlivých úsekov sa darilo 

zabezpečovať plynulý tok informácií a výmenu získaných skúseností. 

     Vedenie knižnice na základe plánu kontrolnej činnosti uskutočňovalo pravidelné 

kontroly plnenia úloh a jednotlivých činností na všetkých úsekoch útvaru riadenia 

a služieb. 

     Zemplínska knižnica v Trebišove vykonáva svoju činnosť v budove Mestského 

kultúrneho strediska 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. 2015 zabezpečoval p. Hreha Jozef, 

Nižný Hrabovec a  vykonáva ju prostredníctvom  pravidelných školení našich 

zamestnancov. Celkový náklad na túto činnosť činí 462 € na rok 2015. 
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I. VYHODNOTENIE  EKONOMICKEJ  ČINNOSTI 
 

 
Hospodárenie organizácie v roku 2015 

 
 Rozpočet organizácie a jeho úpravy  

 

Zemplínskej knižnici v Trebišove bol schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2015 

vo výške 122 268,- €, z toho transfery Košického samosprávneho kraja /ďalej len KSK/ vo 

výške 119 900,- € + výdavky na činnosť 2 368,- €  a  vlastné príjmy 10 300,- €. 

 

 

UKAZOVATEĽ Schválený 

rozpočet r. 

2015 

Úprava rozpočtu 

+zvýšenie 

-zníženie 

Skutočný 

rozpočet  

r.2015 

 

Skutočnosť 

31.12. 2015 

a/Bežné transfery 

-prevádzková          

   dotácia KSK  

 

   -na činnosť 

 

 

119 900,-   

 

 

2 368,- 

3 892,- 

834,- 

4 000,- 

1 352,- 

 

 

129 978,- 

 

2 368,- 

 

 

129 961,64 

 

2 368,- 

b/ bežné transfery 

   /dary a granty/ 

  -dotácia MK SR 

  -kultur.poukazy 

 

 

 

0 

0 

 

 

9 300,-  

2 684,- 

 

 

9 300,- 

2 684,- 

 

 

9 300,-  

2 684,- 

c/ bežné transfery 

    vlastné príjmy 

 

10 300,- € 

 

-400 

 

9 900,-  

 

10 097,78 

d/ kapitálové 

     transfery 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

Úpravy výšky rozpočtu 

 

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

- zo dňa 23. 2. 2015 – navýšenie rozpočtu o 3 892,- €  zvýšenie platových taríf + 

výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní 

-  zo dňa 10. 6. 2015 – navýšenie rozpočtu o 2 300,- - dotácia MK SR projekt „Letom 

literárnym svetom 3“ 

- zo dňa 20. 7. 2015 bol upravený rozpočet o 834,-  odmeny + odvody do poisťovní 

- zo dňa 6. 8. 2015 z dôvodu dotácie z MK SR bol rozpočet navýšený o 7 000,- € 

- zo dňa 15. 10. 2015 bola schválená úprava rozpočtu na odstránenie havarijného 

stavu strechy o 4 000,- € 

- zo dňa 1. 12. 2015 – navýšenie rozpočtu o 2 684,- € prostredníctvom kultúrnych 

poukazov na rok 2015 

- zo dňa 11. 12. 2015 navýšenie na odmeny + odvody a to v sume 952,- € 

 

 



 32 

Plnenie príjmov 

 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet r. 

2015 

Úprava  

rozpočtu r. 

2015 

Skutočnosť 

k 31. 12.2015 

Čerpanie 

 

Príjmy 

z prostriedkov VUC 

/zdroj 41-001 

           41-002/  

 

122 268,- 

 

 

132 346,- 

 

 

132 346,- 

 

 

 

 

132 329,64 

 

Vlastné príjmy 

/zdroj 46/ 

 

10 300,- 

 

9 900,- 

 

10 097,78 

 

9 900,- 

Príjmy zo ŠR 

/zdroj 111-05/ 

 

0 

 

11 984,- 

 

11 984,- 

 

11 984,- 

Spolu 132 568,- 154 230,- 154 427,78 154 213,64 

 

     

Vlastné príjmy – zdroj 46 

  

Položka VP Skutočnosť 

k 31.12. 2015 

v € 

Zápisné * 4 182,41 

Upomienka, oneskorené vrátenie 2379,81 

MVS 260,65 

Internet 170,80 

Rešerš+kopírovanie + tlač 59,60 

Za spracovanie /prezenčné/ 603,01 

Za knihu  1030,68 

Knižničné služby 106,05 

úroky 0,75 

Tábor „Knihovníček“ 910,- 

Dobropis fa /VSE KE/ 394,02 

  

S P O L U : 10 097,78 

 

/*Zápisné    4 182,41 + 2 684,- suma kultúrnych poukazov = 6 866,41 €/ 

 

 

     Zemplínskej knižnici v roku 2015 bol daný rozpočet vlastných príjmov 10 300,- €, 

ktorý sme prvý rok počas našej existencie nesplnili. Vyplýva to z navýšenia preplateného 

zápisného kultúrnymi poukazmi, ktoré sa nám podarilo v roku 2015 navýšiť. Čitatelia 

využili túto možnosť a platbu za čitateľský preukaz uskutočnili kultúrnymi poukazmi. 

Celkovo túto formu platby využilo 1 029 čitateľov. 

V položke vlastných príjmov máme zahrnutý aj preplatok voči VSE Košice za rok 2014 

v celkovej sume 394,02 €. 
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Čerpanie výdavkov 

 

Číslo Položka Schválený 

rozpočet 

 1.1. 2015 

Úprava 

rozpočtu 

r. 2015  

Skutočnosť 

31.12.2015 

Vlastné + 

iné  

Zdroje 

 Počet pracovníkov  

12 

 

12 

 

12 

 

- 

      

610 Výdavky na mzdy 78 970,- 80 527,- 80 517,34 - 

620 Poistné a príspevok 

zamestnávateľa 

 

25 450,- 

 

26 630,90 

 

26 630,90 

 

- 

621-623 

625 

Poistné ZP 

Poistné SP 

7 150,- 

18 300,- 

6 185,52 

20 445,38 

6 185,52 

20 445,38 

- 

630-640 Výdavky na tovary 

a služby 

 

17 848,- 

 

25 188,10 

 

25 181,41 

 

631 Cestovné tuzemské 350,- 559,86 559,86  

632 Energie, vodné stočné 

... 

8 000,- 8 065,70 8 065,70 2 358,10 

633 Materiál 4 118,- 4 830,- 4 823,31 10 801,20 

634 Dopravné 750,- 580,15 580,15  

635 Údržba techniky, 

budov.. 

200,- 5 533,68 5 533,68 1 385,98 

636 Nájom budov, 

objektov.. 

0,- 0,- 0,-  

637 Služby.. 3 010,- 4 283,06 4 283,06 7 338,72 

642 Nemocenské dávky, iné 1 420,- 1 335,65 1 335,65  

      

600 Výdavky spolu 122 268,- 132 346,- 132 329,64 21 884,- 

      

 

V položke 610 – výdavky na mzdy je celkové čerpanie 80 517,34 € v tom sú započítané 

tarifné platy 70 082,11 €, osobné príplatky 3 367,50 €, ostatné príplatky – príplatky za 

odpracovanú sobotu + riadiace príplatky v celkovej sume 2 457,73 € odmeny 4610,- €. 

 

V položke 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa je celkové čerpanie 26 630,90 €. 

Sú to odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 

 

V položke 630 – 640 výdavky na tovary a služby je celkové čerpanie 47 065,41 € z toho 

vlastné a iné zdroje v sume 21 884,- €. Sú v tom zahrnuté podpoložky – cestovné-tuzemské 

pre vlastných zamestnancov na semináre, školenia a metodická pomoc obciam v celkovej 

sume 302,95 a cestovné zahraničné /Inforum 2015, Praha ČR/ 

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 15 624,51 € z toho 10 801,20 € je čerpanie 

z vlastných a iných zdrojov – najväčšiu položku tvorí nákup kníh, časopisov a špeciálnych 

dokumentov  v celkovej sume 12 935,32 €. /bližšia analytika – tabuľka nákladov/ 

V podpoložke 634 – dopravné je zahrnutý nákup PHM – 312,64 € a taktiež údržba 

služobného auta nákup olejov, kvapalín a náhradných dielov v celkovej sume 267,51 €. 
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V podpoložke 635 – údržby je čerpanie 6 919,66 € z toho vlastné zdroje 1 385,98 €. 

Dôležitou položkou je  pravidelná štvrťročná údržba a poplatok za konkurenčných klientov   

celoslovenského knižničného softvéru Virtua  v sume 1 359,76 €. 

V roku 2015 musela knižnica vynaložiť finančné prostriedky na havarijný stav opravy 

strechy,  kde nám bol navýšený rozpočet o 4 000,- € a z našich zdrojov bolo čerpané 

1 050,- €. 

Podpoložka 637 zahŕňa služby za stravovanie, ktorú si knižnica hradí z vlastných príjmov 

v celkovej sume 4 217,22 €, 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 845,71 €. V kategórii týchto rozpočtových položiek sa taktiež nachádza suma 2 300,- 

€, ktorá predstavuje podporený projekt z MK SR, kde celková suma bola rozdelená na 

odmeny mimopracovného pomeru, cestovné náhrady a všeobecné služby pre pozvaných 

účastníkov projektu „Letom literárnym svetom 3“.  

V podpoložke 642 sú zahrnuté  nemocenské dávky /prvých 10 dní/ v celkovej sume 

224,12 €. 

Taktiež tohto roku jedna zamestnankyňa odišla na starobný dôchodok a z toho vyplývajú 

náklady na odchodné v celkovej sume 1 146,- €. 

/bližšia analytika – tabuľka nákladov/ 

 

 

500 – Spotrebované nákupy  -  v členení položiek 

 

U k a z o v a t e ľ 

 

Skutočnosť k 31.12. 2015 

v € 

501.1001 Spotreba – inter. vybavenie         55,54 

501.1002 Spotreba – výpoč. technika   

501.1002 Spotreba - tonery            

1 322,66 

553,19 

501.1009 Spotreba – knihy, učebnice   

501.1009 Spotreba – časopisy a periodiká 

10 599,72 

1 673,63 

501.1011 Spotreba - potraviny 167,78 

501.1102 Spotreba – PHM                           320,97 

501.1601 Spotreba – kancelár.papier          235,- 

501.1602 Spotreba – kancel. potreby           257,14 

501.1603 Spotreba – hygien. a čistiace        239,42 

501.1604 Spotreba – autodiely 6,49 

501.1605 Spotreba – náhrad. diely 1,20 

501.1606 Spotreba – oprava a údržba 26,50 

501.1607 Spotreba – propag.materiál 111,18 

501.1690 Spotreba – ostatný všeob.mat.     427,74 

SPOLU 501 15 998,16 

502.1801 Spotreba – elektrická energia       1 322,38 

502.1802 Spotreba – tepelná energia 5 656,20 

502.1804 Spotreba - voda 354,12 

S P O L U 502 7 332,70 
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511 -518 SLUŽBY – v členení položiek 

U k a z o v a t e ľ 

 

Skutočnosť k 31.12. 2015 

v € 

511.1002 Oprava a údržba výpoč.techniky 316,29 

511.1004 Oprava a údržba prevádz. stroj. 150,84 

511.1006 Oprava a údržba budov, objekt. 5 050,- 

511.1021 Oprava a údržba dopr.prostried. 261,02 

511.1040 Revízia a preskúšanie 229,05 

S P O L U 511 : 6 007,20 

512.1101 Cestovné tuzemské 331,05 

512.1103 Cestovné zahraničné 256,91 

S P O L U 512 : 587,96 

513.1  1  Repré – akcie ZK, dary, pohost. 49,57 

513.1  2  Repré - riaditeľka 71,40 

S P O L U 513 : 120,97 

518.1801  Školenia,kurzy, semináre 90,11 

518.1803  Propagácia, reklama 740,- 

518.1861 Ostatné služby – pevná linka 319,90 

518.1862 OS – mobilné telefóny 315,43 

518.1863 OS - internet 1 193,04 

518.1864 OS - poštovné 523,10 

518.1869 OS – Iné náklady 47,- 

518.1872 OS – udrž.softvéru pravidelné 1 385,98 

518.1876 OS – údrž.softvéru -nákup 239,- 

518.1879 OS – Iné služby výpoč. techniky  9,84 

518.1891 OS - stočné 243,36 

518.1892 OS – Likvidácia odpadu 525,60 

518.1899 OS – Iné ostatné služby 1 165,17 

S P O L U 518 : 6 797,53 

  

521.1        Mzdové náklady 80 517,34 

521.1990  Odmena mimo prac.zmlúv 1 700,- 

S P O L U 521 : 82 217,34 

524.1 Zákonné sociál. poistenie SP 20 445,38 

524.2 Zákonné sociál. poistenie VZP 5 810,23 

524.3 Zákonné sociál. poistenie ZP 

Dôvera 

375,29 

S P O L U 524 : 26 630,90 

527.1120 Odchodné 1 146,- 

527.1130 Prídel do soc. fondu 599,- 

527.1140 Náhrady pri PN 189,65 

527.1150 Príspevok na stravu 4 275,04 

S P O L U 527 : 6 209,69 

538.1   Ostatné dane a poplatky 592,03 

548.1  Ostatné náklady 931,88 

551.11 Odpisy dlhodob.majetku 402,36 

568.1   Ostatné finanč. náklady 76,95 

588.1  Náklady z odvodu príjmov 9 703,76 

589.1  Náklady z budúceho odvodu príj. 477,62 

591.1  Splatná daň z príjmov 0,13 
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Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí : 

 

 

 

 Názov podujatia Honoráre 

odvody 

Repré  Ostatné 

 

S P O L U  

€ 

11. 2. p. Artim – „Potulky po 

svät.Zemi“ 

30,-   30,- 

9. 3. p. Vilhan P.-poetické pásmo 100,-  5,80 105,80 

9. 3. p. Šabáková –poetické pásmo 50,-  6,50 56,50 

13. 3. p. Faktorová – „Čáry-máry so 

slovami“ 

 

60,- 

   

60,- 

18. 3.  p.Cabadaj „Odkaz Ľ.Štúra“ 20,-   20,- 

20-

24.8 

tábor "Knihovníček" 

- poistenie      

- spotrebný materiál 

- obedy 

- občerstvenie 

- cestovné 

 

 

 

 

  

52,- 

274,54 

234,- 

198,08 

78,36 

 

 

 

 

Zdroj 46 

+910,-   

 -910,-  

0 

 Spolufinacovanie projektu 

„Letom literárnym svetom 3“ 

   159,12 

 S p o l u :    431,42 
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Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí  podporené  MK SR 

Projekt „Letom literárnym svetom 3“  /2 300,- €/ 

 

 

Dátu

m 

Názov podujatia Honoráre 

odvody 

Cestovné  

náhrady 

Ubytov. 

+ ostatné 

SPOLU  

€ 

29. 4. Ing.Banáš J. – beseda so 

spisovateľom 

50,-  30,50 80,50 

 4. 5. Jaroš M. – inštalácia výstavy bábok 30,- 24,74  54,74 

21. 5. Rimová A. – beseda so 

spisovateľkou 

100,- 47,04 30,50 177,54 

22. 5. Jobus B. – beseda so spisovateľom 100,- 37,78 30,50 168,28 

4. 6. MUDr.Jugová I. – beseda so 

spisovat. 

110,- 53,60 30,50 194,10 

4. 6.  Vrabec J. – stretnutie s ilustrátorom 100,- 34,80 30,50 165,30 

18. 6. OZ Dračia stopa 89,-   89,- 

27. 8. Futová G. – beseda so 

spisovateľkou 

100,- 9,-  109,- 

14. 9. Suballyová Ľ. – beseda so spisovat. 100,- 52,76 30,50 183,26 

25. 9. Mgr. Hujdič – „Čítanie 

s Mrkvičkom“ 

100,- 52,86 30,50 183,36 

8. 10. Lasicová H. – beseda so 

spisovateľkou 

100,- 52,86 30,50 183,36 

12. 

10. 

Povrazník V. – beseda s 

cestovateľom 

100,- 47,06 30,50 177,56 

22. 

10. 

Regitko M. – stretnutie s 

ilustrátorom 

100,- 36,76 30,50 167,26 

20. 

11. 

Kepštová Ľ. – stretnutie so 

spisovateľ. 

121,-  30,50 151,50 

1.12. Kotrba P. – beseda s cestovateľom 100,-  14,50 114,50 

7.12. Lehotský Ľ. – beseda so 

spisovateľom 

100,- 0,74  100,74 

      

 S p o l u : 1 500,- 450,- 350,- 2 300,- 

 

 

bližší rozpis jednotlivých podujatí sa nachádza v :  

 

D/   P r í l o h y     

II. Tabuľkové prehľady aktivít    

1. Výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity 
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II.  VYHODNOTENIE  AKTIVÍT  V  OBLASTI  INVESTIČNEJ  

     ČINNOSTI 
 

V roku 2015 Zemplínska knižnica nerealizovala žiadne aktivity, rekonštrukcie a opravy, 

ktoré by vyžadovali kapitálové, investičné prostriedky. 

 

 

 

III. PRÍČINY  PRETRVÁVANIA  PRÍPADNÝCH  NEDOSTATKOV 
 

Zemplínska knižnica tohto roku musela riešiť havarijný stav zatekajúcej strechy budovy 

nad našou organizáciou.  Išlo o plochú strechu, z ktorej neodtekala dažďová voda, tá cez 

poškodenú krytinu postupne prenikala do priestorov a tým poškodzovala knižný fond 

a elektrické rozvody ak aj iný majetok. Úrad KSK nám navýšil rozpočet na opravu 

a riešenie tohto havarijného stavu.  

 

 

 

 

D/   P r í l o h y 
        

                                                                                                              

I.  PUBLIKAČNÁ  ČINNOSŤ  

 

 
1. Edičná činnosť 

 
 

1. Plán činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove na rok 2015 

2. Plán činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove na rok 2016 

3. Vyhodnotenie činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove knižnice za rok 2014 

4. Letom literárnym svetom 3 (Informačný materiál k jednotlivým podujatiam 

v rámci projektu) 

5. Rozprávkár rómskej poetiky Dezider Banga (Biografia a výberová personálna 

bibliografia) 

6. Slovo zachytí, skutok utvrdí človeka – 200. výročie narodenia Ľ. Štúra 

(Biografia a výberová personálna bibliografia) – 2. prepracované a doplnené 

vydanie 
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2. Informačné letáky 
 

1. Jozef Banáš 

2. Ľubomír Lehotský 

3. Hana Lasicová 

4. Silvia Koscelanská-Hajdučeková 

5. Miroslav Regitko 

6. Kristína Mišovičová 

7. Gabriela Futová 

8. Braňo Jóbus 

9. Andrea Rimová 

 

 

 

     3. Vydavateľská činnosť 

 

      1. Ružan, Pavol: Vlastivedné poznatky o Zemplíne A-F   I. diel 

      2. Ružan, Pavol: Vlastivedné poznatky o Zemplíne G-K  II. diel 

      3. Ružan, Pavol: Vlastivedné poznatky o Zemplíne  L-P  III. diel 

      4. Ružan, Pavol: Vlastivedné poznatky o Zemplíne  R-Ž  IV. diel 
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II.  TABUĽKOVÉ  PREHĽADY  AKTIVÍT 

 

1. Výchovno - vzdelávacie  a kultúrno - spoločenské  aktivity 

 

JANUÁR      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Najkrajšie knihy 

a propagačné materiály 

o Slovensku za 2013 

Výstava Obrazové a obrazovo –textové 

knihy a iné propagačné 

materiály o Slovensku a jeho 

územných častiach: krajoch, 

regiónoch, mestách a obciach. 

Všetky skupiny 153 

Ja – z lásky, pre teba 15x Tvorivá 

dielňa 

Zhotovovanie zaujímavých 

darčekov pre milovaných 

ZŠ 84 

Ticho uprostred záhrady 

 

Prezentácia  Prezentácia zborníka prác 

aktívnych členov Literárno – 

uměleckého klubu  

verejnosť 28 

Čitatelia odporúčajú 

čitateľom 

Čítanie 

/Informačná 

výchova/ 

Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

Zima v rozprávke 5x Zážitkové 

čítanie 

Predstavenie kníh, v ktorých 

sú hlavným hrdinom 

zvieratká. Zážitkové čítanie 

rozprávok o zvieratkách 

ZŠ - rómska 280 

Šaliansky Maťko Okresná 

súťaž 

Prednes slovenských  povestí ZŠ 42 

Knihy pre deti ocenené na 

SR a ČR 

Putovná 

výstava 

Výstava kníh a ilustrácií 

spojená s premietaním 

výberovej kolekcie ocenených 

filmov 

Všetky skupiny 148 

Roztomilo hravé písmenká Výstava  Výstava šlabikárov z celého 

sveta zo súkromnej zbierky 

Bardejovčana Štefana Peteju 

Všetky skupiny 682 

FEBRUÁR      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Roztomilo hravé písmenká 

6x 

Aktivity 

spojené s 

výstavou 

Hra so šlabikármi a starými 

školskými pomôckami, hravé 

čítanie, spoznávanie 

písmeniek a abecied rôznych 

národov 

ZŠ 242 

Originálne náramky 

priateľstva a záložky do kníh 

z priadze 20x 

Tvorivá 

dielňa 

Ručné pletenie náramkov 

a záložiek z priadze 

ZŠ 148 

Fašiangové radovánky 2x Zážitková 

prezentácia 

Poodhalenie a oživenie 

fašiangových tradícií našich 

starých materí 

ZŠ 52 

„Deti v sieti“ – bezpečne na 

internete 

 

Prednáška Prednáška v rámci 

Medzinárodného dňa 

bezpečného internetu 

v spolupráci s príslušníkom 

ORPZ v Trebišove 

ZŠ 58 

Láska sa nepýta na kamenné 

hradby, a čo si zaumieni, to 

Prezentácia Prezentácia 

o W.Shakespearovi a jeho 

SŠ 28 
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urobí 

 

veľdiele Rómeo a Júlia 

Záhady slušného správania Interaktívna 

prezentácia 

Hravým testom 

a interaktívnym kvízom 

zopakované zásady slušného 

správania  

ZŠ  75 

Potulky po Svätej Zemi 3x Beseda Beseda s „pútnikom“ – 

sprievodcom ThDr. Mgr. 

Jánom Artimom po 

Jeruzaleme, Betleheme, 

Nazarete ... 

SŠ a verejnosť 144 

Zvieratká v lese 7x Zážitkové 

čítanie 

Zážitkovou formou 

predstavenie hlavného hrdinu 

(zvieratka) a priblíženie 

jednotlivých ročných období 

pre deti 

ZŠ rómska 213 

Staré grécke báje a povesti 

2x 

Prezentácia 

spojená s 

premietaním 

Poodhalenie gréckych hrdinov 

formou filmových ukážok 

a prezentácií knihy 

ZŠ rómska 

II.stupeň 

98 

Rozprávkari a ilustrátori 2x Prezentácia Dôležitosť a význam 

rozprávok a ilustrácií v knihe 

pre deti a predstavenie 

najznámejších rozprávkarov a 

ilustrátorov 

ZŠ rómska II. 

stupeň 

74 

Detektívi v knižnici Informačná 

výchova 

Detektívna informačný 

výchova kde žiaci vyhľadávali 

záhady v knihách 

ZŠ 22 

Bájky 2x Prezentácia Prezentácia pre deti zo 

znevýhodneného prostredia na 

ZŠ plná poučení a ponaučení 

pomáhajúcich v bežnom 

živote 

ZŠ rómska 75 

Čitatelia odporúčajú 

čitateľom 

Čítanie 

/Informačná 

výchova/ 

Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

MAREC      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Od štúdia k činom 

Život reči 

Hrob Ľ. Štúra 

Výstava Pripomenutie si 

pozoruhodného života a diel 

Ľ.Štúra pri príležitosti 200.- 

ho výročia narodenia Ľ. Štúra 

Všetky skupiny 915 

Osudy a tvorba štúrovského 

básnika Janka Kráľa 

Poetické 

pásmo 

Poetické pásmo v podaní 

P.Vilhana spojené 

s hudobným doprovodom  

M.Šabakovou 

SŠ 90 

Odkaz Ľ.Štúra a štúrovského 

hnutia dnešku 

workshop Workshop s Mgr. 

P.Cabadajom  o bytí a činnosti 

Ľ.Štúra 

SŠ 40 

Ľudovít Štúr 4x Prezentácia Vzdelávacia Power-point 

prezentácia  

ZŠ 80 

Čáry – máry so slovami 3x Autorská 

beseda 

Rozprávkový deň s autorkou, 

vydavateľkou Danušou 

Dragulovou - Faktorovou 

ZŠ 152 

Kvety pre Adelu 15x Tvorivá 

dielňa 

Podpora kreativy a zručnosti 

pri výrobe papierových ruží 

ZŠ 190 

Ľ.Štúr bol tiež dieťaťom 2x Kreatívne 

slovné hry 

Hravé predpoludnie so 

slovami a slovenčinou 

ZŠ 50 

Minikvíz s Osmijankom Malý kvíz Slovenské detské knihy od ZŠ 40 
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myšlienky až po vydanie 

Povedať prepáč nestačí 2x Beseda Beseda s autorkou románov 

pre ženy Silviou 

Koscelanskou - Hajdučekovou 

SŠ, verejnosť 96 

Chrumkavé rozprávanie 

Zuzany Boďovej 2x 

Beseda Beseda s cestovateľkou a 

autorkou chutných detských  

kníh 

ZŠ 102 

Literárno – jazykové všeličo Kvíz Zábavno – literárny kvíz  pre 

žiakov zo slovenského jazyka 

a literatúry 

 ZŠ 13 

Deň ľudovej rozprávky 4x Prezentácia Pocta P.Dobšinskému a jeho 

rozprávkam, power-pointová 

prezentácia, dramatizácia 

a zážitkové čítanie 

 

ZŠ 

 

77 

Čarovanie rozprávkami 2x Autorská 

beseda 

Rozprávkové popoludnie na 

motívy známych i menej 

známych slovenských 

spisovateľov 

ZŠ 54 

 Pascha 2x Zážitková 

prezentácia 

Predveľkonočné posedenie 

a rozprávanie o zvykoch, 

obyčajoch a tradíciách jarného 

cyklu a kresťanského sviatku 

ZŠ 70 

Staré grécke báje a povesti Prezentácia 

spojená s 

premietaním 

Poodhalenie gréckych hrdinov 

formou filmových ukážok 

a prezentácií knihy 

RD Milhostov 23 

Hra s pamäťou 2x Prezentácia Prezentácia a pamäťové hry DPL Hraň - SŠ 55 

Zahrajme sa s písmenkami 

2x 

Didaktické 

hry 

Dôležitosť poznávania slov 

a následné vytváranie 

príbehov s deťmi 

DPL Hraň - ZŠ 38 

Ornament na záložke 5x Tvorivá 

dielňa 

V rámci týždňa slov. knižníc 

vytváranie ľudového 

ornamentu na záložky 

ZŠ 74 

Dom plný kníh  

4x 

Informačná 

výchova 

Hravou a zábavnou formou 

vysvetliť deťom rozdiel medzi 

kníhkupectvom a knižnicou  

v rámci „Marec – mesiac 

knihy“. 

MŠ, ZŠ 86 

Kto číta je bohatý 5x Informačná 

výchova 

Informačná výchova na 

získanie základných 

vedomostí o knižnici a 

knihách 

ZŠ 107 

Literatúra – ťažká túra 2x Informačná 

výchova  

Informačná výchova zameraná 

na doplnkové čítanie pre II. 

stupeň ZŠ 

ZŠ 53 

Túlame sa zákutiami 5x Informačná 

výchova 

Oboznámenie sa s knižnicou  

pre žiakov ZŠ v regióne 

ZŠ v regióne 100 

Noc s Andersenom Medzinárod

né podujatie  

Rozprávkovo – dobrodružné 

nocovanie v knižnici 

s typickým Andersenovským 

ošiaľom zamerané na podporu 

čítania detí. 

ZŠ 30 

Čitatelia odporúčajú 

čitateľom 

Čítanie 

/Informačná 

výchova/ 

Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

APRÍL      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Klíma Výstava Medzinárodná výstava Všetky skupiny  280 



 43 

 

 

Naša zodpovednosť za 

prírodné zdroje vo svete 

autorských fotografií o zmene 

klímy 

Fakty a svedectvá z Konga, 

Peru, Ekvádora, Nigérie 

a Arktídy o odvrátenej strane 

našej spotreby 

Hana Zelinová v komikse Výstava Výstava prác žiakov ZŠ a SŠ 

z 5. ročníka celoštátnej 

literárno – výtvarnej súťaže 

tvorivosti detí a mládeže 

SŠ 150 

Vzdušné lopty do aprílového 

počasia 9x 

Tvorivá 

dielňa 

Aprílové počasie prialo 

zhotovovaniu  vzdušných lôpt 

ZŠ 60 

Listy, lístky, ihličie – 

rozpoznáš ich, či nie? 4x 

 

 

Interaktívna 

hodina 

prírodovedy 

Interaktívna prírodoveda, na 

ktorej sa žiaci zábavnou 

formou naučili určovať 

rastliny, stromy a kríky 

ZŠ 96 

Ochrana prírody Interaktívna 

prezentácia 

Didaktickým testom 

inšpirovať žiakov 

k správnemu prístupu 

k ochrane životného prostredia 

ZŠ 47 

Prečo je klimatická zmena 

dôležitá pre učiteľov – a ešte 

viac pre žiakov 

Školenie Školenie učiteľov a 

pedagógov 

Pedagógovia 26 

Les ukrytý v knihe  

5x 

Zážitkové 

čítania, 

tvorivé 

dielne, 

prednášky 

Motivačné aktivity pre deti ZŠ 

a MŠ počas celého týždňa. 

ZŠ 85 

Velestúr 2x 

 

Stretnutie Na zaujímavom posedení 

Jozef Banáš predstavil svoju 

najnovšiu knihu VELESTÚR, 

ktorá je nabitá myšlienkami, 

podobenstvami, príbehmi. 

Aktivita v rámci projektu 

„Letom literárnym svetom 3“ 

SŠ, verejnosť 111 

Čitatelia odporúčajú 

čitateľom 

Čítanie 

/Informačná 

výchova/ 

Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

MÁJ      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Čarovné kúzlo bábok a 

marionet 

výstava Bábky a marionety z div. 

predstavení Bábkového 

divadla v Košiciach 

verejnosť 570 

Prevliekané srdce pre mamu 

12x 

Tvorivá 

dielňa  

Špeciálny čas povedať našim 

mamám  ako ich ľúbime,  

preto pri tejto príležitosti sa 

vyrábali drobné pozornosti 

a darčeky pre mamky 

Deti do 15 

rokov 

96 

TREBIŠOV – moje rodné 

mesto 

Prezentácia Informácie o našom rodnom 

meste, o jeho histórii 

i súčasnosti, o jeho krásach 

i miestach na zamestnanie 

ZŠ II. stupeň 43 

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 198 
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Andrea Rimová 2x beseda Beseda s úspešnou autorkou 

kníh o láske, klamstve, slzách, 

tajomstvách a šťastí... 

Podujatie v rámci projektu 

„Letom literárnym svetom 3“ 

SŠ, verejnosť 89 

Braňo Jobus 2x Autorské 

stretnutie 

Dynamické stretnutie so 

spevákom, hudobníkom, 

spisovateľom s netradičným 

humorom. Podujatie v rámci 

projektu „Letom literárnym 

svetom 3“ 

Žiaci  ZŠ 115 

Viem to alebo neviem?? 4x Informačná 

výchova 

Vysvetlenie a získanie 

základných informácii 

o online katalógu v knižnici.  

 

SŠ 113 

Poetická duša 2x Informačná 

výchova 

Informačná výchova  pre 

študentov zameraná na poéziu 

a básnikov doplnkového 

čítania 

 

 

SŠ 48 

Čitatelia odporúčajú 

čitateľom 

Čítanie 

/Informačná 

výchova/ 

Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

JÚN      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Sympatický kamarát Ti 

ukáže koľko je hodín 6x 

Tvorivá 

dielňa 

Rozprávkové budíky pre deti 

a nielen pre ne 

ZŠ 50 

Celé Slovensko číta deťom 

4x 

Celoslovens

ké hlasné 

čítanie 

Čítajme deťom 20 minút 

denne každý deň! ..je cestou, 

správnym smerom, 

motiváciou aby sme z detí 

vychovali duchovne a tvorivo 

bohatých ľudí. Čítali 

knihovníci, riaditeľka 

knižnice, J. Vrabec a I. 

Jungová 

ZŠ 146 

Čítajme si ...2015 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 483 

Minifestival detskej knihy 

Čítame si radi, podelíme sa 

aj s Vami 5. ročník 

minifestival V. ročník minifestivalu 

detskej knihy - originálne 

čítanie a ilustrovanie (na 

chodník, na tvár a telo) beseda 

so spisovateľkou  I. Jungovou 

a ilustrátorom J. Vrabcom, 

zábavné a športové aktivity 

pre deti všetkých vekových 

kategórií. 

Deti do 15 r. 780 

Na krídlach fantázie 2x Workshop s 

ilustrátorom 

Ilustrátor pútavo rozprával 

a šikovnými ťahmi zaujal deti. 

ZŠ 212 
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Podujatie v rámci projektu 

„Letom literárnym svetom 3“ 

Ivana Jungová 3x beseda Originálne, čarovné čítanie 

v tráve s autorkou kníh pre 

deti a mládež. Podujatie 

v rámci projektu „Letom 

literárnym svetom 3“ 

ZŠ  253 

Myšlienky géniov Prezentácia  Prezentácia citátov ktoré 

prežili storočia a ich autorov 

ZŠ  23 

Letné prázdninové nástrahy Prednáška Prednáška v spolupráci s 

ORPZ Trebišov o rizikách či 

nástrahách u detí počas 

prázdnin 

ZŠ 78 

Vodníkove dobrodružstvá Krst knihy Krst knihy Bibiany Baňackej a 

žiakov Cirkevnej ZŠ s MŠ Sv. 

Michala Archanjela v Stanči 

ZŠ 56 

Dopravné ihrisko – hra 

o dopravných značkách 

Edukačná 

hra 

Žiaci sa hravou formou 

oboznámili so základnými 

pravidlami cestnej premávky 

ZŠ v regióne 15 

Život písmenka Edukačná 

hra 

Základné informácie 

o písmenkách, ako vznikajú 

vety, z viet príbehy 

a z príbehov rozprávky 

ZŠ v regióne 12 

Čitatelia odporúčajú 

čitateľom 

Čítanie 

/Informačná 

výchova/ 

Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

JÚL      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Potulky svetom výstava Výstava fotografií Zuzany 

Boďovej. 

Široká verejnosť 510 

Prázdninový raj v knižnici 

- Z rozprávky do 

rozprávky, alebo 

zažeň nudu 

rozprávkou 

- Bicykel a kolobežka 

cez prázdniny 

„neležká“ 

- Prázdninové záhady 

alebo detektívom 

v knižnici 

- Pozvánka na letnú 

párty 

- Vážka z farebných 

prúžkov 

 

 

Zábavné hry 

a tvorivé 

dielne 

 

Aktívny prázdninový 

program, ktorý zahnal nudu 

a prilákal deti do knižnice. 

 

Deti do 15 r. 48 

AUGUST      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Prázdninový raj v knižnici 

- Spoznávame 

Slovensko, hrady 

a zámky na 

Slovensku 

- Knižničné matiné, 

leporelo, záložka, 

Zábavné hry 

a tvorivé 

dielne 

 

Aktívny prázdninový 

program, ktorý zahnal nudu 

a prilákal deti do knižnice. 

 

Deti do 15 r. 45 
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hrdina z kníh 

- Budík ešte nezvoní 

- Leto pod 

cirkusovým šapitó 
„ KNIHOVNÍČEK“ –letný 

čitateľský tábor 

 

 

 

 

 

 

 

Týždenný 

letný detský 

tábor 

 

9. ročník letného čitateľského 

tábora pre prázdninujúce deti 

plný hier, zábavy, šantenia, 

výletov, nových zážitkov 

a kamarátov                                  

Deti do 15 r. 30 

Zábavné čítanie s Gabikou 

Futovou 

Beseda Zábavné čítanie s autorokou 

kníh pre deti a mládež. 

Podujatie v rámci projektu 

„Letom literárnym svetom 3“ 

Deti do 15 r. 30 

SEPTEMBER     

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Premena do krásy Výstava Výstava zo sveta 

pestrofarebných motýľov 

žijúcich na Slovensku 

Široká verejnosť 350 

ALBA prezentácia Prezentácia básnickej zbierky 

regionálneho básnika Igora 

Tyšša. 

Široká verejnosť 27 

Deti a ich hľadanie „Kľúčika 

od trinástej komnaty“ 2x 

Beseda Podnetné dopoludnie 

s autorkou detskej literatúry 

Ľubickou Suballyovou nielen 

o knihách. Podujatie v rámci 

projektu „Letom literárnym 

svetom 3“. 

ZŠ 148 

Patchworkový strom 

blížiacej sa jesene 8x 

Tvorivá 

dielňa 

Jesenné pohľadnice 

s patchworkovou tématikou. 

ZŠ 60 

Radosti a starosti pána 

Mrkvičku 2x 

Motivačné 

čítanie 

Dramatizované a motivačné 

čítanie a pútavé a interaktívne 

predstavenie kníh pre deti 

a mládež odborníkom 

Tiborom Hujdičom.. Podujatie 

v rámci projektu „Letom 

literárnym svetom 3“. 

ZŠ 138 

Inteligencia Prezentácia Inteligencia a pohľad na ňu 

z iného uhla. Súčasťou je 

interaktívny IQ test. 

SŠ v regióne 65 

Neverbálna komunikácia Prezentácia Správne chápanie neverbálnej 

komunikácie a jej základných 

znakov. 

SŠ v regióne 65 

Čitatelia odporúčajú 

čitateľom 

Čítanie 

/Informačná 

výchova/ 

Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

Etická výchova 2x Informačná 

výchova 

Vyučovacia hodina Etiky 

v knižnici so zameraním na 

získanie základných 

vedomostí o fungovaní 

knižnice a prácou s on-line 

katalógom 

SŠ 53 

OKTÓBER      

Názov podujatia Forma Popis podujatia Cieľová Účas
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podujatia skupina tníci 

Najkrajší kalendár Slovenska 

2015 

Výstava Putovná výstava  najkrajších 

kalendárov o Slovensku 

Široká verejnosť 383 

České dejiny na 

pohľadniciach 

 

výstava Výstava  pohľadníc zo 

súkromnej zbierky Otakara 

Zachara. Výstava je súčasťou 

Dní českej kultúry 2015 

Široká verejnosť  420 

Šuškoví škriatkovia 12x Tvorivá 

dielňa 

Zhotovovanie rôznych 

škriatkov zo šušiek na 

Halloween párty 

ZŠ 72 

Hana Lasicová „Pokec“ Posedenie s autorkou 

beletrizovanej literatúry. 

Podujatie v rámci projektu 

„Letom literárnym svetom 3“. 

Široká verejnosť 129 

Denník suchozemca 

Vladimíra Porvazníka 2x 

Rozprávanie Nezabudnuteľné zážitky 

a spomienky kapitána lode 

CIVETTA II z plavby okolo 

sveta.  Podujatie v rámci 

projektu „Letom literárnym 

svetom 3“. 

SŠ a verejnosť 98 

Komisář Vrťapka Scénické 

čítanie  

Scénické čítanie detektívneho 

príbehu v rámci projektu 

Listování.  Čítanie je súčasťou 

Dní českej kultúry 2015. 

ZŠ 83 

Štúrovci – Ľudovít Štúr prezentácia  Vzdelávacia prezentácia 

o živote a tvorbe Ľ. Štúra 

v rámci roka Ľ. Štúra 

SŠ 32 

Detektívna informačná 

výchova 2x 

Informačná 

výchova 

Správne vyhľadávanie kníh 

detektívnou  technikou 

a správnou dedukciou. 

ZŠ v regióne 65 

Kto hľadá nájde   Informačná 

výchova 

Zamerná na získavanie čo 

najviac faktografických 

informácií z kníh náučného 

fondu úseku literatúry pre deti 

a mládež 

ZŠ v regióne 33 

Najlepší kamaráti Guľka 

Bombuľka 2x 

Zážitkové 

čítanie 

Zážitkové čítanie knihy Márie 

Ďuríčkovej O Guľkovi 

Bombuľkovi s dôrazom na 

dôležitosťou na priateľstva 

medzi deťmi. 

ZŠ a ZŠ v 

regióne 

31 

Trebišov – moje rodné mesto 

2x 

 

 

prezentácia Informácie o našom rodnom 

meste, jeho histórii, 

súčasnosti, o jeho krásach 

i miestach na zamyslenie 

ZŠ, ŠZŠI 52 

Obrázky zo Slnečnej ulice výstava  Výstava obsahovala bohatú 

ilustračnú tvorbu Miroslava 

Regitka a umelecké karikatúry 

rôznych známych i menej 

známych osobností.  Výstava 

je v rámci projektu „Letom 

literárnym svetom 3“. 

Široká verejnosť 320 

Obrázky zo Slnečnej ulice  Beseda Beseda s ilustrátorom 

Miroslavom Regitkom o jeho 

tvorbe. Podujatie je v rámci 

projektu „Letom literárnym 

svetom 3“. 

ŽŠ 92 

EKOknižka Ježka Separka 

a Slimáčika Naturpáčika 2x 

Environment

álne 

predpoludnie 

Separovanie odpadu 

a rozširovanie povedomia 

o tejto problematike pre deti. 

Plné básničiek, pesničiek 

MŠ a ZŠ 83 
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a rozprávok. 

Tekvičková  slávnosť Tvorivé 

prázdninové 

popoludnie 

Prázdninové popoludnie 

v knižnici na ktorom sa 

maľovalo, vyrezávalo a tvorilo 

z príležitosti osláv jesene 

a svetla. 

ZŠ 3 

Čitatelia odporúčajú 

čitateľom 

Čítanie 

/Informačná 

výchova/ 

Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

NOVEMBER      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

25. výročie CHKO 

LATORICA 

Výstava Otvorenie výstavy 

s powerpointovou 

prezentáciou. 

verejnosť 138 

Hrkajúce kostričky 7x Tvorivá 

dielňa 

Čarodejné hrkajúce kostričky 

rozveselia ponúry jesenný čas. 

ZŠ 52 

Nový východ Slniečka  3x Beseda Príjemné stretnutie sme zažili 

v našej knižnici s milou 

spisovateľkou, editorkou, 

prekladateľkou, literárnou 

kritičkou a redaktorkou 

detského časopisu Slniečko 

Ľubicou Kepštovou. Podujatie 

v rámci projektu „Letom 

literárnym svetom 3“. 

ZŠ 123 

Výživa ako súčasť zdravého 

životného štýlu 

Prednáška Odborná prednáška 

v spolupráci s Regionálnym 

úradom verejného 

zdravotníctva 

SŠ 63 

Hovoríme o drogách 

 

Prednáška Zdravotno-výchovná 

prednáška pri príležitosti 

„Európskeho týždňa boja proti 

drogám“ 

ZŠ 65 

Bosorácke kúzla a čary Zážitková 

prezentácia  

Priblíženie predvianočných 

zvykov a tradícií naších /pra/ 

starých mám a otcov. 

SŠ 28 

Doprava alebo doľava? Interaktívna 

hodina 

Hádanky spojené s kvízom, 

ktoré pomôžu osviežiť si 

pravidlá pohybu v meste 

i mimo neho, či už ako chodca 

a cyklistu.  

ZŠ - rómska 30 

Ezopové bájky Dramatizova

né čítanie  

Zážitkové čítanie bájok 

 

ZŠ - rómska 39 

Čitatelia odporúčajú 

čitateľom 

čítanie Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

Zrodila sa kniha 

13x 

Informačná 

výchova 

Zážitkové  čítanie a 

oboznámenie sa s knihami pre 

rôzne vekové kategórie. 

ZŠ – rómska 425 

DECEMBER      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Účas

tníci 

Zimná nálada v knižnici Výstava Rôzne zimné variácie 

z tvorivej dielne kolektívu 

knižnice a výtvarníčky Etely 

Krištofovej. 

verejnosť 349 



 49 

Vianočné hviezdy a venčeky 

7x 

Tvorivá 

dielňa 

Decembrová tvorivá dielňa 

zameraná na výrobu 

vianočných ozdôb a darčekov 

ZŠ 35 

Pri vianočnom stromčeku 

 

Predvianoč-

né stretnutie 

Tradičné rozsvietenie 

vianočného stromčeka pri 

vianočných rozprávka a 

koledách 

ZŠ 20 

Vláčikom za novými 

dobrodružstvami 2x  

Beseda Beseda s autorom kníh pre 

deti Ľubomírom Lehotským. 

Podujatie v rámci projektu 

„Letom literárnym svetom 3“. 

 

 ZŠ 113 

Zo srdca Európy do Santiaga 

de Compostela 2x 

prednáška Cestovateľ Patrik Kotrba 

rozprával o ceste, ktorú 

absolvoval peši z ČR až 

k oceánu na západ Španielska 

SŠ a verejnosť 91 

Celé Slovensko číta deťom aj 

na Mikuláša 3x 

Celoslovens

ké hlasné 

čítanie 

Čítajme deťom 20 minút 

denne každý deň! ..je cestou, 

správnym smerom, 

motiváciou aby sme z detí 

vychovali duchovne a tvorivo 

bohatých ľudí. Čítali 

knihovníci, P. Kotrbaa Ľ. 

Lehotský 

ZŠ 158 

Ježiškova dielňa 

  

Tvorivá 

dielňa 

Výroba originálnej vianočnej 

dekorácie – roztomilý 

snehuliak, strapatý vianočný 

stromček, hviezdne ozdôbky.  

ZŠ 15 

Po stopách spomienok Prezentácia  História nášho mesta, 

spomienky  pamätníkov doby 

 

seniori 37 

Autostupom s tromi deťmi Beseda Beseda so spisovateľkou 

Camille Labas o zážitkoch s 

cestovania 

 

SŠ 27 

Zvedavý vianočný anjelik 2x Zážitkové 

čítanie 

Zážitkové čítanie vianočných 

rozprávok spojené s tvorivou 

dielňou. 

 

ZŠ, ŠZŠI 48 

Čitatelia odporúčajú 

čitateľom 

Čítanie 

/Informačná 

výchova/ 

Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

 

Informačné výchovy pre MŠ, ZŠ a SŠ v počte: 51 

Ostatných podujatí v počte: 291 

Spolu uskutočnených podujatí: 342 

Návštevníkov podujatí : 14 737  
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2. Kvantitatívne knižničné ukazovatele 
 

 
Ukazovateľ Skutočnosť 

2014 

Skutočnosť 

2015 

KNIŽNIČNÝ FOND   

Celkový stav fondu 48 249 48 894 

V tom :  odborná lit. pre dospelých 16 528 17 600 

              odborná lit. pre deti 2 677 2 288 

              krásna lit. pre dospelých 16 346 16 688 

              krásna lit. pre deti 12 698 12 318 

Počet kn.j.na 1 čitateľa 12,08 12,58 

Počet kn.j.na 1 obyvateľa 1,97 2,08 

Prírastky  1 580 1 451 

Prírastky kúpou 1 194 1 183 

V tom :  knihy  1 580 1 451 

              získané z :  príspevok VÚC 460 363 

                                 Grant MK SR  734 820 

                                 kultúrne poukazy MK SR 0 0 

                                 dary a iné 386 268 

Periodiká                                 52 48 

Úbytky 15 806 

POUŽÍVATELIA (čitatelia)   

Počet registrovaných čitateľov 3 991 3 886 

% čitateľov z počtu obyvateľov 16,28 16,59 

Deti do 15 rokov 1 704 1 844 

Ostatní čitatelia (študenti SŠ,VŠ, dôchodcovia, ostatní dospelí) 2 287 2 042 

VÝPOŽIČKY   

Výpožičky spolu 116 920 113 510 

Z toho: výpožičky absenčné 103 040 100 530 

             Výpožičky prezenčné  13 880 12 980 

ĎALŠIE ČINNOSTI   

Vzdelávacie a kultúrno-spoloč. podujatia 305 342 

Počet návštevníkov podujatí 14 384 14 737 

Počet návštevníkov výpožičných služieb 27 601 27 642 

Počet návštevníkov internetu 4 430 3 701 

Počet návštevníkov knižnice spolu 46 415 46 080 

Metodické návštevy 49 39 

Metodické konzultácie 181 126 

Edičná činnosť 3 3 

Vydavateľská činnosť 5 5 

Informačné letáky            8 12 

 

Počet obyvateľov mesta za rok 2014 :   24 522 

Počet obyvateľov mesta za rok  2015:   23 419 
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KNIŽNIČNÝ  FOND 

 

 

Celkový stav KF podľa tematických skupín 
  2014 2015 

  Krásna lit. pre dospelých 16 346 16 688 

  Náučná lit. pre dospelých 16 528 17 600 

  Krásna lit. pre deti 12 698 12 318 

  Náučná lit. pre deti   2 677 2 288 

  Spolu 48 249 48 894 

 

 
 

 

Prírastky KF  
 2014 2015 

  Knihy 1 580 1451 

- z VÚC    460 363 

- sponzori - - 

-  granty    734 820 

- dary a iné   386 268   
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Prírastky KF  podľa spôsobu nadobudnutia 

 2014 2015 

  Kúpa 1 194 1183 

  Dar    340 263   

  Nahradená   8 5 

  Iné  38  - 

  Spolu                1 580                1451 

 

 
 

 

 

Prírastky KF podľa tematických skupín  

 2014 2015 

  Krásna lit. pre dospelých 607 674 

  Náučná lit. pre dospelých 612 499 

  Krásna lit. pre deti 305 249 

  Náučná lit. pre deti   56 29   

  Spolu              1 580              1451 
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík  /v €/ 
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2014 2015

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

KNIHY: spolu

od zriaďovateľa /KSK/

sponzori: MsÚ Trebišov

grant MK SR

kultúrne poukazy MK SR

PERIODIKÁ: spolu

kultúrne poukazy MK SR2

od zriaďovateľa /KSK/2

SPOLU : /knihy a periodiká/

 
Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

od  zriaďovateľa   / v €/ 
 2014 2015 

Knihy  4 020  

Periodiká    343  

Spolu 4 363  

 

0

2000

4000

6000

2014 2015

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

Knihy 

Periodiká

Spolu

 
 

 2014 2015 

 

      KNIHY: spolu    10 420  

od zriaďovateľa /KSK/ 4 020  

sponzori: MsÚ Trebišov 0  

grant MK SR 6 400 7 000 

kultúrne poukazy MK SR 0  

      PERIODIKÁ: spolu 1 835  

kultúrne poukazy MK SR 1 492  

od zriaďovateľa /KSK/    343  

 

SPOLU : /knihy a periodiká/ 

 

12 255 
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Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

z Grantu MK SR   / v €/ 

 2014 2015 

Grant MK SR 6 400 7 000 

Kultúrne poukazy MK SR 1 492 2 684 

Spolu 7 892 9 684 

 

 
 

 

 

Úbytky 

 2014 2015 

Úbytok KF 15 806 

 

2014
2%

2015
98%

Úbytok

 
 

 

 

Periodiká 

 2014 2015 

Periodiká  52 48 

 

 

2014
52%

2015
48%

Periodiká 
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POUŽÍVATELIA 

 

   Počet registrovaných používateľov  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Percentuálne vyjadrenie registrovaných používateľov 

             2014 2015 

% používateľov z počtu 

obyvateľov 

16,28 16,59 

Počet obyvateľov mesta 24 522 23 419 

 

 
 

 

 2014 2015 

Spolu 3 991 3 886 

dospelí ( študenti SŠ, VŠ, dôchodcovia 

a iní) 
2 287 2 042 

deti do 15 rokov 1 704 1 844 
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VÝPOŽIČKY 

 

Počet výpožičiek 

 2014 2015 

Spolu 116 920 113 510 
         absenčné výpožičky 103 040 100 530 
         prezenčné výpožičky 13 880 12 980 

 

 
 
Výpožičky podľa tematických skupín  

 2014 2015 

Krásna lit. pre dospelých 36 120 33 631 

Náučná lit. pre dospelých 31 335 27 212 

Krásna lit. pre deti 28 845 31 340 

Náučná lit. pre deti 10 330 12 621 

Periodiká 10 290 8 706 

Spolu 116 920 113 510 
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Obyvatelia, návštevníci 

 2014 2015 

Počet obyvateľov mesta 24 522 23 419 

Počet návštevníkov podujatí 14 384 14 737 

Počet návštevníkov výpožič. služieb 27 601 27 642 

Počet návštevníkov internetu 4 430 3 701 

Počet návštevníkov knižnice spolu 
/vrátane podujatí/ 

46 415 46 080 

 
 

 

 

ŠPECIÁLNE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 

 

Špeciálne knižnično-informačné služby 

 2014 2015 

Používatelia verejných internetových staníc   212 172 

Počet návštevníkov internetu 4 430 3 701 

Počet bibliografických a faktografických  informácií 4 622 4 890 

Počet ostatných knižnično-inform. služieb 1 855 1 660 

Počet návštevníkov on-line služieb SPOLU:       33 502 37 063 

           Z toho: návštevníci webového sídla knižnice            22 897         26 140 

           Z toho: návštevníci on-line katalógu knižnice       10 605 10 923 

Počet elektronických  referenčných  služieb  

            -  dopytov -  „Spýtajte sa knižnice“ 

          

          242 

 

264 

Počet  elektronicky dodávaných dokumentov  

                     (rešerš, MVS- fotokópie článkov) 

  

          166 

 

          179 

Počet SMS ohlasovaní rezervácií, rešerší, MVS           178 181 

Počet rešerší   136 95 

Počet MVS žiadaniek     293 280 

Počet metodických návštev     49  

Počet metodicko-poradenských konzultácií   181  
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III. TABUĽKOVÁ ČASŤ EKONOMICKÝCH 

UKAZOVATEĽOV 
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         IV.   FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA AKTIVÍT 
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                                        Braňo JOBUS 

                                      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                           

 

 

                                           „pokec“ s Hanou Lasicovou   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Zo srdca Európy do Santiaga de Compostela 
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                                             Denník suchozemca Vladimíra PORVAZNÍKA 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Celé Slovensko číta deťom – P. Kotrba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                              „Deti v sieti“ – bezpečne na internete 
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                                            Fašiangové radovánky 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Vodníkové dobrodružstvá – krst knihy     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                             200. výročie Ľudovíta Štúra 
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                                          Peter Vilhan – Osudy a tvorba J. Kráľa (k výročiu Ľ. Štúra) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Po stopách spomienok  (k výročiu Ľ. Štúra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Čarovné kúzlo bábok a marionet                      

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Roztomilo hravé písmenká 

 



 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov:                      VYHODNOTENIE  činnosti knižnice za rok 2015 

Spracovali:                Bc. Janka Linhartová, vedúca služieb 

                                  Alena Šaffová, ekonómka 

Zodpov. redaktor:     Ing. Janka Vargová, riaditeľka 

Vydala:                     Zemplínska knižnica v Trebišove 

Rok vydania:            2016 


