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IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA ROK 2016 

 

 
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 Počet spravovaných objektov - 

6 Počet podaných projektov  

(pre realizáciu v r. 2016) 

        -  z toho úspešných:  

        -  v hodnote (€):                                 

     6 

 

-   3 

-   11 687  € 

7 Rozpočet  (skutočnosť k 31.12.) 

- na prevádzku: 

- na činnosť: 

2014 2015 2016 

117 906 129 978 136 654 

2 320 2 368 3 667 
 

8 Transfer od zriaďovateľa  

- na bežné výdavky: 

- na kapitálové výdavky: 

 

120 226 132 346 140 321 

- - 3 935 
 

9 Príjmy  

- z prenájmu: 

- z vlastnej  činnosti: 

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

 

- - - 

11 525,41 10 097,78 10 125 

10 073 11 984 11 687 
 

10 

 

Výdavky  

- bežné: 

- kapitálové: 

 

141 190,26 154 213,64 161 872 

- - 3 934 
 

11 Hospodárenie 

- Náklady 

- Výnosy 

- Hospodársky výsledok 

 

152 583,46 164 087,18 171 732 

154 477,65 164 315,58 172 141 

1 894,19 228,40 408 
 

12 Celkový počet aktivít  342 353 

 

 

 

13 Návštevnosť       

- Platená: 

- Neplatená: 
(celkový počet návštevníkov, divákov, účastníkov 

na aktivitách organizácie 

 

3 991 3 886 3 881 

46 415 46 080 46 130 
 

14 Základné knižničné ukazovatele 

- počet zapísaných čitateľov 

- počet výpožičiek spolu: 

  - Absenčných  

  - Prezenčných 

- knižničný fond – stav k 31.12. 

 

3 991 3 886 3 881 

116 920 

A:  103 040 

P:    13 880 

     113 510 

A: 100 530 

P:    12 980 

      113 612 

A:  100 010 

 P:    13 602 

48 249   48 894         49 907 
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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 
   
        Zriaďovateľ:  

Košický samosprávny kraj  

 

     Základným poslaním Zemplínskej knižnice v Trebišove (ďalej len „knižnica“ alebo „ZK 

TV“) bolo aj v roku 2016 poskytovanie informačných a knihovníckych služieb občanom mesta, 

žiakom a študentom stredných i vysokých škôl a všetkým ostatným návštevníkom z celého 

regiónu i mimo neho.  

     V súčasnosti knižnica sídli v prenajatých priestoroch budovy Mestského kultúrneho 

strediska v Trebišove, na druhom poschodí, kde nie je zabezpečený bezbariérový prístup do 

knižnice a vôbec do samotnej budovy, v ktorej sídli.  

     Činnosť  knižnice sa v priebehu roka riadila Plánom činnosti na rok 2016 a obsahovo 

vychádzala zo základných dokumentov knižnice  - Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok, 

Knižničný a výpožičný poriadok  i zo zásadných regionálnych, národných aj medzinárodných 

dokumentov.  

     Knižnica plní svoje poslanie na celom území mesta Trebišov, vrátane jeho integrovaných 

obcí. V rámci výkonu regionálnych služieb zabezpečujeme metodickú pomoc všetkým 

knižniciam v obciach regiónu Trebišov.  Pre svojich používateľov sprístupňuje a aktualizuje 

knižnica pravidelne webovú stránku i online katalóg a tiež sociálnu sieť facebook.  Webové 

stránky a online katalóg sú prehľadné, vždy dostupné, s možnosťou fulltextového vyhľadávania 

a prihlásenia sa do vlastného čitateľského konta prostredníctvom katalógu chamo.kis3g.sk. Na 

webe knižnice www.kniznicatv.sk aj na facebooku knižnice sú pravidelne, cca v mesačných 

intervaloch, zverejňované knižné novinky podľa toho, ako sa na základe finančných možností 

uskutočňuje nákup literatúry. Po kompletnom spracovaní v systéme Virtua sú nové knihy 

okamžite expedované do centrálnej požičovne a sú pripravené pre používateľov k výpožičkám. 

Zároveň na webe knižnice aj na facebookovom profile zverejňujeme všetky pozvánky a ďalšie 

aktuality z činnosti. Pozvánky na všetky kultúrno-výchovne a vzdelávacie aktivity pravidelne 

zverejňujeme aj na webe mesta Trebišov, na portáli Infolib, Terraincognita, Tvojtrebisov.sk. 

http://www.kniznicatv.sk/
mailto:riaditelka@kniznicatv.sk
http://www.kniznicatv.sk/
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Našim používateľom umožňujeme využívať všetky dostupné farebné xerografické služby, 

k dispozícií je skener, hrebeňová väzba či laminovacia služba.  

     Rok 2016 bol pre knižnicu priaznivý v tom, že nám boli pridelené od zriaďovateľa finančné 

prostriedky na interiérovú úpravu – vymaľovanie všetkých priestorov, komplet nové osvetlenie, 

úpravu skladových priestorov a vytvorenie nového registratúrneho strediska.  Do   priestoru 

centrálnej požičovne, kde sú v lete veľmi zhoršené podmienky pre činnosť z dôvodu vysokých 

horúčav, bola umiestnená klimatizačná jednotka.  Pri maľovaní, ukladaní, vysťahovaní skladu, 

ošetrovaní knižničného fondu, aj pri niektorých detských aktivitách, sme využívali aj pomoc 

dobrovoľníkov. Táto modernizácia knižnice nám umožnila vytvorenie nových počítačových 

kútikov a zón pokoja a oddychu na čítanie pre našich používateľov.  

     Aj v roku 2016 sa knižnica zapojila do viacerých celoštátnych súťaží, podujatí či kampaní, 

akými boli celoslovensky veľmi dobre známa súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky 

Maťko Jozefa Cígera Hronského, v marci to bol už 17. ročník celoslovenského podujatia 

Týždeň slovenských knižníc, zvyčajne na prelome marca a apríla sa uskutočňuje medzinárodné 

podujatie Noc s Andersenom, do ktorého sa každoročne zapája aj naša knižnica. V apríli je to 

zase už niekoľko rokov trvajúca celoslovenská kampaň Les ukrytý v knihe zameraná, okrem 

iného, aj na potrebu čítania najmä u detí. Zapojili sme sa do celoslovenských projektov Celé 

Slovensko číta deťom a Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša  a  do 6 hodinového 

čitateľského maratónu Čítajme si...2016, ktorého krstnou mamou bola už po 8-krát p. Oľga 

Feldeková. Obidva projekty sú zamerané  na čítanie, čitateľskú gramotnosť a podporu čítania 

u detí. Štvrtý medzinárodný literárny festival Litteriáda uskutočnený v našej knižnici, 

prezentoval tvorbu domácich a zahraničných spisovateľov za účasti domácich autorov i autorov 

z Poľska a Nemecka. 

     Pravidelne po mesiaci sa v knižnici striedali výstavy rôzneho charakteru i s medzinárodnou 

účasťou autorov výstav akými boli napríklad Svět podle Šaška, Literáti z naši čtvrti, Vesmírne 

divadlo, ktoré boli prezentované a diela vystavované v zahraničí a tiež u nás v knižnici.  

     Už po 8 x sme realizovali Pasovačku všetkých prvákov za čitateľov knižnice a uskutočnili 

sme 6. ročník minifestivalu detskej knihy Čítame si radi, podelíme sa aj s Vami, na ktorý 

pozývame známe osobnosti detskej literatúry - spisovateľov, ilustrátorov, dramatizovaných 

zabávačov. Počas letných prázdnin niekoľko rokov pripravujeme pre prázdninujúce deti tzv. 

prázdninové stredy, plné hier, súťaží, rôznej zábavy a mnohých spomienok. Na rôznorodé 

aktivity je bohatý aj náš týždenný letný čitateľský tábor KNIHOVNÍČEK, ktorý bol v roku 2016 

jubilejný, pretože bol zrealizovaný už po 10-ty krát.  

     V priebehu roka sme skvalitnili knižničné služby a  snažili sa otvoriť a  sprístupniť 

informácie všetkým občanom mesta prostredníctvom nových inovatívnych služieb. Jednou 

z nich bola aj služba Komfort bez stresu pre všetkých nových čitateľov, ale aj pre ostatných, 

ktorí sa chcú zoznámiť s  online katalógom knižnice a  jej rozmanitými službami. Pre 

imobilných, starších a dlhodobo chorých občanov sme zaviedli ďalšiu novú službu Donášku 

kníh do domu. Letná dovolenková služba Balíček kníh na dovolenku mala za cieľ pripraviť, 

vybrať z knižničného fondu, podľa požiadavky čitateľa na základe jeho žánrového záujmu, 

ponuku resp. balíček kníh na jeho dovolenku.  

     V roku 2016 knižnica posilnila a rozšírila partnerstvá o spolupráci s ďalšími organizáciami 

a inštitúciami v rámci mesta a regiónu Trebišov a tiež s vydavateľstvom IKAR, s ktorým 

zorganizovala aj niektoré svoje kultúrno-spoločenské podujatia. Zintenzívnila svoju spoluprácu 

s materskými, základnými i strednými školami v meste a to v rámci projektov a realizovaných 
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podujatí podporených z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Poskytovala priestor na 

činnosť a spoluprácu Klubu kresťanských dôchodcov. Špeciálne aktivity realizovala pre žiakov 

Špeciálnych ZŠ v meste, pre žiakov ZŠ s prevažujúcim počtom rómskych žiakov aj pre 

obyvateľov Charitného domu OZ Teresa Benedicta Trebišov. Pre seniorov uskutočnila 

semináre a vzdelávacie tvorivé dielne na zvládnutie základov práce s PC a komunikácie 

prostredníctvom e-mailu. 

     Pokračovali sme v službách pre znevýhodnených občanov zrealizovaním podujatia pre 

Základnú školu pre autistické deti v Klokočove, pre deti a adolescentov trpiacich duševnými 

poruchami v Detskej psychiatrickej liečebni n.o. Hraň aj pre deti z Detských domovov 

v regióne. 

     V priebehu roka sme niekoľko krát našim potenciálnym čitateľom ponúkli zápisné za 

čitateľa knižnice zdarma :  

      -     na  Svetový deň knihy a autorských práv, 

      -     na MDD, 

- na Valentína, 

- na náhodnú šťastnú hodinku, 

- last minute v knižnici, 

- pri získaní prvého občianskeho preukazu. 

     Aj v roku 2016 bolo prioritnou úlohou knižnice komfortné zabezpečovanie, sprístupňovanie 

a poskytovanie knihovníckych služieb, podpora a rozvoj čitateľskej, literárnej a informačnej 

gramotnosti ako aj plnenie merateľných a zriaďovateľom  štandardizovaných ukazovateľov 

činnosti - počtu čitateľov, výpožičiek a  knižničného fondu. 

     Do fondu knižnice sme zakúpili 1 351 knižničných jednotiek, v celkovej hodnote 11 337 €,  

odoberali sme 48 titulov novín a časopisov,  zaregistrovali sme 3 881 čitateľov, ktorým  sme 

požičali 113 612 knižničných dokumentov, navštívilo nás spolu 46 130 návštevníkov. Pre 

používateľov sme na objednávku vypracovali 82 rešerší. Pre širokú čitateľskú i nečitateľskú 

verejnosť sme pripravili 353 výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí.   

     V uplynulom roku sme mimo rozpočtu získali finančné prostriedky v hodnote 11 687 €. Boli 

to prostriedky z podporených projektov: 

Z dotácie Fondu na podporu umenia:  

- Letom literárnym svetom 4 – motivácia čítania u detí, mládeže a dospel. – 2 400 €, 

- ITY učenie nikdy nekončí – 3 000 €, 

- Nové knihy pre všetkých – 4 000 €. 

Z Grantu MK SR: 

- Kultúrne poukazy  – 2 287 €. 

     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. Riadiaca a kontrolná činnosť 

sa vykonávala za bežnej, každodennej prevádzky knižnice. Kontrola sa týkala plnenia si 

pracovných povinností zamestnancov na jednotlivých úsekoch knižnice a zároveň následne boli 

prideľované úlohy k zabezpečeniu jednotlivých aktivít. Celková činnosť knižnice bola 

prejednávaná na pravidelných mesačných pracovných poradách. Za prevádzku na jednotlivých 

útvaroch sú zodpovední poverení zamestnanci, ktorí svoje úseky riadili samostatne, navrhovali 

konkrétne opatrenia k zlepšeniu práce a všetko konzultovali s riaditeľkou knižnice. 
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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 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, 

- 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.  
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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 31.12.2016 49 907  knižničných jednotiek  /ďalej kn. j./ 

Prírastok knižničného fondu   1 351kn. j. 

Úbytok knižničného fondu      338 kn. j. 

Prírastok periodík        48 titulov 

 

  

     K 31.12.2016 bolo v knižnici evidovaných celkom 49 907 knižničných jednotiek v zložení:  

                odborná literatúra pre dospelých 17 906 zväzkov kníh,  

                odborná literatúra pre deti 2 345 zv. kníh,  

                krásna literatúra pre dospelých 17 135 zv. kníh,  

                krásna literatúra pre deti 12 521 zv. kníh.  

     Do prírastkového zoznamu v roku 2016 bolo zaevidovaných 1 351 zv. kníh v celkovej 

hodnote 11 337 €. Na  nákup  literatúry knižnica  získala  finančné prostriedky   z podporeného 

projektu Dotácií Fondu na podporu umenia   vo  výške 4 000 €, za ktoré bolo nakúpených 404 

zv. Z finančných prostriedkov od zriaďovateľa KSK v hodnote 6 050 € bolo zakúpených 572 

zv. kníh (vrátane spolufinancovania projektu z FPU t.j.za 403 € kúpených 37 zv. kníh). 

Z financií získaných za vyzbierané kultúrne poukazy z MK SR v hodnote 1 287 € sme zakúpili 

112 zv. kníh.  Okrem toho knihy do knižničného fondu pribudli aj ako dary a náhrady od 

čitateľov či priamo autorov kníh v počte 263 zv. kníh. Prírastky literatúry podľa tematických 

skupín pribudli do fondu z krásnej literatúry pre dospelých v počte 665 zv., z náučnej literatúry 

pre dospelých v počte 431 zv. kníh, z krásnej literatúry pre deti v počte 222 zv. kníh a z náučnej 

literatúry pre deti v počte 33 zv. kníh 

   Nákupy a  následné spracovanie literatúry bolo realizované priebežne počas roka u 

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

internetovom kníhkupectve  Ikar, Martinus, Verbárium, získané priamym výberom 

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

p. Lazíka  a Andreja Moška. 

     Všetky získané dokumenty boli spracované plne automatizovane v KIS Virtua a 

zaevidované pod prírastkovými číslami 163 002 – 164 352.      

      V rámci ochrany knižného fondu bola naďalej každá získaná kniha opatrená 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 formou pripomienok 
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a  následne zasielaním upomienok čitateľom, ktorí pozabudli vrátiť vypožičané knihy.  

     Priebežne počas roka boli z fondu knihy aj vyraďované z dôvodu straty, opotrebovania a 

nedobytnosti dokumentov. Najviac vyradených publikácií bolo z oblasti ekonomických 

a právnych poradcov podnikateľa, ktoré už boli neaktuálne. Tieto knižničné jednotky na 

základe rozhodnutia vyraďovacej komisie boli  teda z knižničného fondu vyradené a 

zaevidované do zoznamu úbytkov. Celkový úbytok knižničného fondu v roku 2016 

predstavoval 338 knižničných jednotiek. 

 

 

1.1  Kvantitatívne ukazovatele – KNIŽNIČNÝ FOND 

 
Celkový stav KF podľa tematických skupín 

 2015 2016 

  Krásna lit. pre dospelých 16 688 17 135 

  Náučná lit. pre dospelých 17 600 17 906 

  Krásna lit. pre deti 12 318 12 521 

  Náučná lit. pre deti 2 288 2 345 

  Spolu 48 894 49 907 

 

 

Prírastky KF  
 2015 2016 

  Knihy 1451 1 351 

- z VÚC 363 572 

- sponzori - - 

- dotácia MK SR 820 112 

- dotácia FPU - 404 

- dary a iné 268   263 

 

 

Prírastky KF  podľa spôsobu nadobudnutia 

 2015 2016 

  Kúpa 1183 1 088 

  Dar 263   259 

  Nahradená 5 4 

  Spolu                1451 1 351 

 

 

Prírastky KF podľa tematických skupín  

 2015 2016 

  Krásna lit. pre dospelých 674 665 

  Náučná lit. pre dospelých 499 431 

  Krásna lit. pre deti 249 222 

  Náučná lit. pre deti 29   33 

  Spolu              1451 1 351 
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík  /v €/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

od  zriaďovateľa   / v €/ 
 2015 2016 

Knihy  3600 6 050 

Periodiká 174 1 706 

Spolu 3 774 7 756 

 

 

Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

z dotácie FPU  a  MK  SR  / v €/ 

 2015 2016 

Dotácia MK SR 7 000 - 

Dotácia FPU - 4 000 

Kultúrne poukazy MK SR 1 500 1 287 

Spolu 9 684 5 287 

 

 

Úbytky 

 2015 2016 

Úbytok KF 806 338 

 

 

Periodiká 

 2015 2016 

Periodiká  48 48 

  

 

 

2. Služby 
 

     Knižnica, ako otvorený komunitný priestor, svojimi špecifickými činnosťami aj 

v uplynulom roku: 

- prispievala k zvyšovaniu kultúrnej, informačnej a vzdelanostnej úrovne miestneho, ale 

aj regionálneho obyvateľstva, 

- poskytovala základné a špeciálne knižnično-informačné služby,  

 2015 

 

2016 

      KNIHY: spolu 10 600 11 337 

od zriaďovateľa /KSK/   3 600 6 050 

 dotácia MK SR  7 000 - 

             dotácia FPU - 4 000 

kultúrne poukazy MK SR - 1 287 

      PERIODIKÁ: spolu 1 674 1 706 

kultúrne poukazy MK SR      1 500 - 

od zriaďovateľa /KSK/     174 1 706 

 

SPOLU : /knihy a periodiká/ 
 

12 274 

 

13 043 
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- 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.  

    V priebehu roka sme skvalitnili knižničné služby prostredníctvom nových inovatívnych 

ponúk:  - služba Komfort bez stresu pre všetkých nových čitateľov, ale aj pre tých, 

                ktorí sa chceli zoznámiť s on-line katalógom knižnice, či  jej rozmanitými  

                službami,   

             - služba Donáška kníh do domu pre imobilných, starších a dlhodobo chorých  

               občanov,  

             - služba Balíček kníh na dovolenku mala za cieľ pripraviť, vybrať z knižničného 

               fondu, podľa požiadavky čitateľa na základe jeho žánrového záujmu, ponuku  

                resp. balíček kníh na jeho dovolenku,  

             - služba pre znevýhodnené deti sa prejavila zrealizovaním podujatia pre autistické  

               deti, pre deti a adolescentov trpiacich duševnými poruchami v Detskej  

               psychiatrickej liečebni n. o. Hraň, ďalej pre rómske deti, pre deti zo špeciálnych 

               základných škôl v meste, pre deti z Detských domovov v regióne. 

V priebehu roka sme niekoľko krát našim potenciálnym čitateľom ponúkli zápisné za čitateľa 

knižnice zdarma :  

      -     na  Svetový deň knihy a autorských práv, 

      -     na MDD, 

- na Valentína, 

- na náhodnú šťastnú hodinku, 

- last minute v knižnici, 

- pri získaní prvého občianskeho preukazu. 

     Knižnično-informačné služby knižnica poskytovala v automatizovanom knižnično-

informačnom systéme Virtua.  

     Sprístupnením on-line katalógu Chamo zabezpečila 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 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.  
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2.1 Používatelia - čitatelia 
 

K 31.12.2016 knižnica evidovala spolu 3 881 registrovaných používateľov 

/čitateľov/. Z celkového počtu bolo zaregistrovaných 1 917 čitateľov do 15 rokov a 1 964 

všetkých ostatných dospelých čitateľov (vrátane stredoškolských a  vysokoškolských 

študentov, zdravotne znevýhodnených občanov i seniorov). 

 Aj v  roku 2016 umožnila knižnica všetkým čitateľom, ktorí sa chceli zaregistrovať, ale 

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

     Percento všetkých používateľov z počtu obyvateľov mesta predstavuje 16,57%          

(23 419 obyvateľov mesta). 

     Z kultúrnych   poukazov   sme   získali  2 287 €   a  z  toho   bolo  zaregistrovaných (nových 

aj tých, ktorí si aktualizovali svoje členstvo v knižnici) 845  používateľov  (z toho 49 

pedagógov,   201  stredoškolských študentov  a  595 detí do 15 rokov).  

 
 

2.1.1 Kvantitatívne ukazovatele - POUŽÍVATELIA – ČITATELIA 

 

 

   Počet registrovaných používateľov  

 
 
 

 

 

 
 

Percentuálne vyjadrenie registrovaných používateľov 

             2015 2016 

% používateľov z počtu 

obyvateľov 

16,59 16,57 

Počet obyvateľov mesta 23 419 23 419 

 
      

 

2.2 Výpožičky 
 

     V roku 2016 si používatelia a návštevníci  z  fondu knižnice vypožičali spolu 113 612 

dokumentov,  z toho absenčných 100 010 výpožičiek (čo predstavovalo 88,03 % z celkového 

počtu výpožičiek) a  prezenčných 13 602 výpožičiek (čo predstavovalo 11,97 % z celkového 

počtu výpožičiek).  

     Počet výpožičiek v danom roku najviac závisí od počtu nových knižných titulov, ktoré 

čitatelia žiadajú a najčastejšie požičiavajú. Je to premenlivý ukazovateľ a ťažko ovplyvniteľný 

zo strany knižnice.  

Knižnica odoberala 48 titulov periodík, z ktorých v priebehu roka naši používatelia uskutočnili 

9 025 výpožičiek.      

     Knižnicu navštívilo spolu 46 130 návštevníkov, ktorým sme poskytli nielen absenčné 

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

 2015 2016 

Spolu 3 886 3 881 

dospelí ( študenti SŠ, VŠ, dôchodcovia 

a iní) 

2 042 1 964 

deti do 15 rokov 1 844 1 917 
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dokumentov z  fondov knižnice, skenovanie či väzbu dokumentov a rešeršné služby. 

Z celkového počtu bolo návštevníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí 15 210, návštevníkov 

internetu 3 120 a samotných návštevníkov výpožičných služieb bolo 27 800.  

 

 

2.2.1 Kvantitatívne ukazovatele – VÝPOŽIČKY 

 

 

Počet výpožičiek 

 2015 2016 

Spolu 113 510 113 612 
         absenčné výpožičky 100 530 100 010 
         prezenčné výpožičky 12 980 13 602 

 

 
Výpožičky podľa tematických skupín  

 2015 2016 

Krásna lit. pre dospelých 33 631 32 675 

Náučná lit. pre dospelých 27 212 28 338 

Krásna lit. pre deti 31 340 30 458 

Náučná lit. pre deti 12 621 13 116 

Periodiká 8 706 9 025 

Spolu 113 510 113 612 

 

 

 

2.3 Výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské  podujatia     

 

     ZK TV uskutočnila v roku 2016 spolu 353 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí 

s celkovou účasťou 15 210 návštevníkov.  Široké spektrum podujatí knižnica realizovala so 

zreteľom vyhovieť požiadavkám návštevníkov všetkých vekových kategórií. Rôznorodé 

aktivity boli zamerané na získavanie pozitívneho vzťahu k čítaniu a vytváraniu návyku 

používateľov k pravidelným návštevám knižnice. Aj naďalej pokračujeme v spolupráci so 

všetkými typmi škôl na území mesta a regiónu, mimoškolskými zariadeniami, spolkami 

a klubmi. V snahe spestriť vyučovací proces a tým vplývať na vzťah detí a mládeže ku 

kultúrnym a etickým hodnotám pripravovala knižnica podujatia v úzkom prepojení s výchovno-

vzdelávacím programom škôl. Kultúrnych, výchovných a vzdelávacích podujatí sa okrem detí 

z materských škôl, žiakov a študentov škôl mesta a regiónu zúčastnili aj pedagógovia, rodičia, 

seniori, či znevýhodní občania. 

V rámci výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí sme sa zamerali na 

besedy, prednášky, powerpointové a vzdelávacie prezentácie, literárne akcie rôzneho druhu pre 

deti a dospelých, výstavy, zážitkové čítania, hlasné a dramatizované čítania, interaktívne 

hodiny, hodiny literatúry, edukačné hry, kvízy, dopravné výchovy, kreatívne a výtvarné 

workshopy, tvorivé dielne a informačné výchovy. Informačné výchovy boli vždy  zamerané na 

čitateľskú gramotnosť, vzdelávanie, orientáciu v knižničnom fonde a možnosť vyhľadávania 

nových informácií. 

Marec mesiac knihy sme otvorili Týždňom slovenských knižníc, v rámci ktorého 
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knižnica zviditeľňovala svoje služby sprístupnením výstavy ilustrácií Aleny Wagnerovej ku  

knihe Záhada čarovného vajíčka s rovnomenným názvom a výstavy novej vizuálnej podoby 

najstaršieho slovenského mesačníka pre deti Slniečko. Svoju tvorbu prezentoval Milan Igor 

Chovan besedou pod názvom Čarovné topánky. Tvorivá dielňa, informačné výchovy, 

interaktívne zážitkové čítania a kvíz prispeli k dôležitosti tohto týždňa.  

Už tradične v rámci mesiaca knihy uskutočňujeme najväčšie množstvo aktivít 

a podujatí. Knižnica prezentuje svoje služby organizovaním informačných výchov spojených 

s exkurziami, zážitkovým, dramatizovaným, hlasným čítaním, vzdelávacími prezentáciami, 

výstavami, besedami a literárnym workshopom. V rámci roka Svetozára Hurbana Vajanského 

sme viackrát zrealizovali podujatia, venované literárnemu vedcovi a kritikovi, publicistovi, 

básnikovi a prozaikovi, powerpointovou prezentáciou pod názvom Svetozár Hurban 

Vajanský „Patriarcha Slovákov.“ 

Tak ako každý rok aj tento krát sme sa zapojili do viacerých celoslovenských projektov: 

Šaliansky Maťko, Deň ľudovej rozprávky, Les ukrytý v knihe, čitateľský maratón pod 

záštitou Unicefu Čítajme si...,  Lentilkovanie po Slovensku, Celé Slovensko číta deťom 

a Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša a taktiež už jedenásty rok aj do medzinárodného 

podujatia Noc s Andersenom pod názvom  „Lákavé vábenie Malej morskej panny do 

rozprávky. Štvrtý medzinárodný literárny festival Litteriáda uskutočnený v našej knižnici 

prezentoval tvorbu domácich a zahraničných spisovateľov za účasti domácich autorov Mariána 

Hatalu, Zdenka Fajčáka a Radovana Brenkusa i autorov z Poľska a Nemecka. 

Spolupráca s Okresným riaditeľstvom policajného zboru a Hasičským a záchranným 

zborom pokračovala tento rok prednáškami a ukážkami práce príslušníkov zboru na tému 

bezpečnosti, ochrany zdravia, majetku a ochrany proti požiarom. Odborné prednášky Zdravé 

stravovanie a Umyjem si rúčky boli zrealizované spolu s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva. 

Jednou z ťažiskových každoročných aktivít pre deti materských a základných škôl bol 

minifestival detskej knihy – Čítame si radi, podelíme sa aj s Vami.  Podujatie svojou 

prítomnosťou obohatili autori kníh pre deti a mládež Alžbeta Verešpejová a Ján Pochanič.  

Veľkému záujmu zo strany detí a rodičov sa tešil 10 ročník  letného čitateľského tábora -

Knihovníček.   

Súčasťou Dní českej kultúry bolo opäť scénické čítanie tento rok pod názvom Manolito 

Brejloun, plné neočakávaných zvratov a podivuhodných okolností, zaujímavé tak pre deti ako 

aj pre dospelých.  

V priestoroch knižnice sa mimo hlavných aktivít zrealizovali besedy s autorom knihy 

„eXtrémy“ - Vojtechom Rušinom, autorkou kníh Darujme si zdravie z vlastnej záhrady - 

Hankou Sekulovou, či autorské stretnutie pri knihách s Ľubom Oláchom a Ľubošom 

Juríkom. Beseda spojená s cvičením a stretnutím s trénerkou jógy Libušou Chiarou 

Hládekovou a literárny workshop s redaktorkou časopisu Slniečko – Ľubicou Kepštovou   

našich návštevníkov kultúrne i literárne obohatilo. 

Celoročne sme sa zameriavali na vzdelávacie powerpointové prezentácie. Významné 

výročia spisovateľov a ich tvorbu, literárne pásma známych titulov rôznych autorov, posedenia 

pri knihách, zážitkové čítania, tvorbu doplnkovej literatúry predstavujeme na stretnutiach 

organizovaných pracovníkmi knižnice v úzkom prepojení s výchovno-vzdelávacím 

programom škôl. Pre žiakov, študentov a pedagógov boli zaujímavé aj doplňujúce edukačné 

hodiny zamerané na rozvoj poznatkov z rôznych oblastí spoločenského života.  
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Tradičná ľudová kultúra tvorí samostatnú časť kultúry každého národa a odzrkadľuje 

jeho kultúrnu a spoločenskú identitu. Predstavuje hodnoty, ktoré majú zmysel počas dlhých 

rokov a prenášajú sa z generácie na generáciu.  Obdobie fašiangov to nie je len čas plesovej 

sezóny, ale aj tradícií, z ktorých mnohé sa v našom okolí zachovávajú dodnes.  Zvyky a tradície 

nášho regiónu z tohto obdobia sme mladšej generácii predstavili zážitkovými prezentáciami 

Hurá, fašiangy začínajú a Fašiangové radovánky. Jednotlivé prednášky sme obohatili 

ochutnávkou domácich špecialít typických pre dané obdobie. Predveľkonočným posedením 

a rozprávaním o histórií a zvykoch jarného sviatku pod názvom Veľká noc – veľký 

kresťanský sviatok, ale aj pohanský sviatok jari, sme pokračovali v odkrývaní ľudovej 

kultúry. Cyklus približovania ľudovej kultúry sme zavŕšili prednáškou na tému 

Predvianočných a vianočných zvykov a tradícií. 

V rámci projektu Letom literárnym svetom 4 – motivácia čítania u detí, mládeže 

a dospelých, podporeného Fondom na podporu umenia sme na základe zrealizovaných aktivít 

naplnili zámer i cieľ projektu. Prostredníctvom priameho kontaktu s tvorcami literatúry 

a živými diskusiami so spisovateľmi, ilustrátormi, cestovateľmi a odborníkmi sme opäť 

motivovali a smerovali deti, mládež a dospelých k čítaniu s porozumením, prispeli 

k zatraktívneniu trávenia voľného času u všetkých vekových kategórií našich čitateľov 

a k spopularizovaniu knižnice. Podujatia v rámci projektu boli rozdelené do dvoch sérií. Prvá 

séria zameraná na detského čitateľa pod názvom „Nechajme sa unášať na krídlach fantázie“ 

a druhá séria zameraná na mládež a dospelého čitateľa pod názvom „Literárne stretnutia 

nielen o knihách“.  Najväčšie zastúpenie mali besedy so spisovateľmi pre deti, mládež 

a dospelých, následne literárne a výtvarné workshopy, dramatizované a scénické čítania, 

prednášky s cestovateľmi, výstavy, tvorivé dielne, zážitkové čítania, powerpointové 

prezentácie autorov a ich kníh. Projekt sme odštartovali literárnym workshopom s Jánom 

Pochaničom, ktorý nenápadne vtiahol deti do príbehu, spoločne ho prežívali a zážitkovou 

formou si vytvárali vlastnú knihu. Dramatizované čítanie pána Mrkvičku bolo zaujímavé 

tým, že sa čítala určitá kniha, ktorej príbeh nebol dočítaný. Cieľom bolo navnadiť deti na čítanie 

a následné požičanie si knihy z knižnice. Besedy so spisovateľkou Lenkou Gahérovou sa niesli 

v príjemnej atmosfére. Pre žiakov autorka čítala úryvky zo svojich kníh, s dospelými čitateľmi 

rozprávala o knižnej tvorbe. Knižné dobrodružstvá Petra Gajdošíka, s osobnou účasťou 

autora, prezradili návštevníkom všetko o jeho knihách a knižných hrdinoch. Bartók a Drevený 

princ- hudobná, interaktívna klauniáda bola plná skvelých hereckých, tanečných, speváckych 

a muzikantských výkonov a vtiahla do deja nielen deti, ale aj pedagógov a dospelých 

návštevníkov knižnice. Prostredníctvom video-prezentácií pod názvom 10 rokov na cestách  

a Papuánske srdce  a pútavého slovného doprovodu cestovateľa Michala Knitla sme 

precestovali krajiny a stali sa súčasťou jeho cestovateľských zážitkov. Petra Nagyová-

Džerengová navštívila našu knižnicu po desiatich rokoch. Žiakom predstavila svojich hlavných 

hrdinov detských kníh, s dospelými čitateľmi diskutovala o knihách, o práci a rodine. Beseda 

s Jurajom Martiškom bola realizovaná ako výtvarný workshop, kde ilustrátor rozprával o 

svojej práci a zároveň radil budúcim výtvarníkom. Beseda so spisovateľkou a cestovateľkou 

Emíre Khidayer bola zameraná na tému Výzva arabského sveta a Jedinec a arabská 

spoločnosť. Vynálezárium a Byl jeden pán Robin Král autorské besedy s talentovaným 

básnikom, textárom a pedagógom Robinom Králom, ktorý žiakom i študentom priblížil svoju 

prácu a tvorbu. Slniečko s Ľubicou Kepštovou navštívilo aj žiakov zo ZŠ v regióne, kde im 

redaktorka predstavila časopis Slniečko a rozprávala o práci v ňom. Bola raz jedna láska - 
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autorská beseda básnika Valentína Šefčíka zahriala pri srdiečku nejedného detského 

návštevníka. Autor recitoval svoje básne a zodpovedal na množstvo zvedavých otázok. Besedy 

so spisovateľom Milanom Igorom Chovanom boli zamerané na prierez autorovho diela. 

Vianočné cestovanie s Ľubomírom Lehotským, zážitková beseda, kde autor predstavil a čítal 

svoje knihy a na základe prečítaného sa deti na chvíľku stali hrdinami jeho príbehov. Projekt 

sme obohatili aj o ďalšie sprievodné celomesačné výstavy: fotografická výstava - Vesmírne 

divadlo, výstava rozprávkových ilustrácií - Juraj Martiška, experimentálna výstava - 

Slniečko a Slniečka a iné sprievodné podujatia. 

Na podujatiach projektu Letom literárnym svetom 4 - motivácia čítania u detí, 

mládeže a dospelých sa celkovo zúčastnilo 3 033 návštevníkov. 

Projekt ITY učenie nikdy nekončí podporený Fondom na podporu umenia sme 

realizovali pre  širokú čitateľskú verejnosť bez rozdielu veku, náboženstva či rodovej 

príslušnosti. Zámerom bolo zlepšovanie a zvyšovanie kvality života občanov formou cielených 

vzdelávacích aktivít podporujúcich zvyšovanie a upevňovanie informačnej gramotnosti. 

Cieľom bolo  formou cyklických stretnutí, seminárov a tvorivých dielní zmysluplné trávenie 

voľného času návštevníkov knižnice v multi generačnej spoločnosti zamerané na podporu 

zvyšovania informačnej gramotnosti. Na konkrétnych aktivitách k projektu sa za tri mesiace 

spolu zúčastnilo 105 účastníkov seminára a tvorivej dielne. 

Z celkového počtu podujatí 353 sme uskutočnili 15 výstav, 64 informačných výchov 

a 274 ostatných podujatí rôznych foriem. Okrem, vo vyhodnotení, spomínaných aktivít boli 

v knižnici uskutočnené aj iné podujatia, ktoré sa počas roka niekoľkokrát opakovali. Tieto sú 

uvedené v tabuľkovom prehľade aktivít. Jednotlivé aktivity boli prístupné na internetovej 

stránke www.kniznicatv.sk,  na sociálnej sieti facebook, na web stránke Terraincognita, Infolib, 

mesta Trebišov a TAK – tlačovej agentúry knižníc. 

Kľúčovou a zásadnou časťou práce s používateľmi knižnice bola propagácia pôvodnej 

slovenskej krásnej a odbornej literatúry, prezentácia slovenských i zahraničných autorov a ich 

tvorby a vzbudenie záujmu o kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia. 

Jednotlivé aktivity boli určené nielen pre stálych návštevníkov, ale aj pre širokú verejnosť 

s cieľom získať nových potencionálnych čitateľov knižnice. 

 

 

2.3.1 Kvantitatívne ukazovatele – NÁVŠTEVNÍCI 

 

Obyvatelia, návštevníci 

 2015 2016 

Počet obyvateľov mesta 23 419 23 419 

Počet návštevníkov podujatí 14 737 15 210 

Počet návštevníkov výpožič. služieb 27 642 27 800 

Počet návštevníkov internetu 3 701 3 120 

Počet návštevníkov knižnice spolu 
/vrátane podujatí/ 

46 080 46 130 

 

 

 

 

 

http://www.kniznicatv.sk/
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2.4 Špeciálne knižnično-informačné služby 

 
     V roku 2016 knižnica  poskytla svojim používateľom 5 220 bibliografických, 

dokumentografických  a faktografických informácii  a 1 205 ostatných knižnično-

informačných služieb.   Počet elektronických referenčných služieb v rámci služby „Spýtajte sa 

knižnice“ predstavovalo 89 opýtaných používateľov ohľadom predĺženia výpožičiek, stavu 

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

rešerše, MVS či organizovaných aktivít. 

     Špeciálne služby boli poskytované zamestnancami Útvaru služieb  pri hľadaní literatúry na 

základe zoznamov od čitateľov v našom knižnom fonde, ale najmä prostredníctvom 

www.kis3g.sk  v  iných knižniciach na Slovensku.  V uplynulom roku bolo vypracovaných 82 

rešerší, v ktorých bolo 2 183 záznamov. 

     Služby  verejných internetových staníc využívalo  157 používateľov. Registrovaní čitatelia 

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

návštevníkov internetu v priebehu roka bol 3 120. V  knižnici je možnosť aj bezdrôtového 

WiFi pripojenia na internet. 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, ktorých bolo 220.  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.  

     Pre svojich používateľov knižnica sprístupňuje a aktualizuje pravidelne webovú stránku 

i online katalóg a tiež sociálnu sieť facebook.   

     Počet návštevníkov on-line služieb spolu v uplynulom roku bol 41 315. Webovú stránku 

knižnice navštívilo 31 105 virtuálnych návštevníkov, ktorí využívali možnosti získavania 

aktuálnych informácií o činnosti knižnice i o jej aktuálnom dianí. Podobne využívali aj on-line 

katalóg, ktorý navštívilo 10 210 používateľov, ktorí si v ňom vyhľadávali potrebnú literatúru, 

rezervovali a predlžovali požičané knihy a využívali  referenčné služby. 

     Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) zabezpečovala knižnica 

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

službu využilo  107 používateľov a bolo zaslaných 264 žiadaniek  na dokumenty a články. 

Z toho z našej knižnice bolo objednaných prostredníctvom MVS  46 dokumentov pre čitateľov 

iných knižníc na Slovensku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kis3g.sk/
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2.4.1 Kvantitatívne ukazovatele – ŠPECIÁLNE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 

 

Špeciálne knižnično-informačné služby 

 2015 2016 

Používatelia verejných internetových staníc 172 157 

Počet návštevníkov internetu 3 701 3 120 

Počet bibliografických a faktografických  informácií 4 890 5 220 

Počet ostatných knižnično-inform. služieb 1 660 1 205 

Počet návštevníkov on-line služieb SPOLU: 37 063 41 315 

           Z toho: návštevníci webového sídla knižnice              26 140 31 105 

           Z toho: návštevníci on-line katalógu knižnice 10 923 10 210 

Počet elektronických  referenčných  služieb  

            -  dopytov -  „Spýtajte sa knižnice“ 

 

64 

 

89 

Počet  elektronicky dodávaných dokumentov  

                     (rešerš, MVS- fotokópie článkov) 

 

          179 

 

203 

Počet SMS ohlasovaní rezervácií, rešerší, MVS 181 220 

Počet rešerší 95 82 

Počet MVS žiadaniek  

          Z toho: -  počet objednaných z iných knižníc 

                       - počet zaslaných iným knižniciam 

280 

268 

12 

264 

217 

47 

Počet metodických návštev 39 33 

Počet metodicko-poradenských konzultácií 126 149 

  

 

 

2.5 Informatizácia knižnice 

 

     K 31.12.2016  bolo v  knižnici evidovaných 24 PC staníc. V celkovom počte je zahrnutých 

5 PC prístupných pre verejnosť. Z ostatných 19 PC sú 2 notebooky a v centrálnej požičovni pre 

evidenciu výpožičiek a čitateľov knižničných služieb slúžia 2 PC. Ostatné 15 PC sú služobné, 

avšak 4  z nich už po zasadnutí vyraďovacou komisiou budú z evidencie knižnice vyradené ako 

nefunkčné. Všetky PC sú s možnosťou pripojenia na internet. 

     Knižnica vlastní 6 tlačiarní, 5 multifunkčných zariadení /kopírka, tlačiareň a skener/, 2 

skenery, 4 čítačky čiarových kódov. Na zabezpečenie a ozvučenie väčších podujatí využívame 

1 reproduktor s možnosťou pripojenia 2 mikrofónov. Vzdelávacie aktivity realizujeme za 

pomoci notebooku a 2 dataprojektorov. Fotografie z jednotlivých akcií sú zhotovované 3 

fotoaparátmi. 

     Na uspokojenie potrieb našich návštevníkov a taktiež pre služobné účely sú k dispozícii 

laminovací stroj, stroj na hrebeňovú väzbu, skartovací stroj, rezačka papiera. 

     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. 
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II.  REGIONÁLNA  ČINNOSŤ 
 

 

1. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 
 
     Bibliografická, dokumentačná a informačná  činnosť bola súčasťou knižnično-informačných 

služieb. Prioritnou  úlohou regionálnej bibliografie  bolo  získavať, spracovávať, uchovávať 

a ďalej sprístupňovať a archivovať regionálne dokumenty  a  následne poskytovať 

bibliograficko-informačné služby  čitateľom i používateľom našej knižnice. V priestoroch 

Mestského kultúrneho strediska, kde je knižnica umiestnená, nemá samostatnú študovňu. Na 

jednotlivých jej oddeleniach sú preto vytvorené vhodné miesta, ktoré slúžili našim 

návštevníkom k prezenčnému štúdiu okrem iných aj  dokumentov regionálnej literatúry.   

     Úsek regionalistiky budoval článkovú regionálnu databázu čím 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, Korzár, Infolist, Zemplínske echo, Slovenský východ, Kaštieľske listy, Šíp 

Sagita, Zemplínske noviny a z periodík celoslovenského charakteru Pravda, Sme, Nový Čas, 

Plus 7 dní, Slovenka, Šarm, Život, Literárny týždenník, Knižnica, Dotyky, Báječná žena, 

Epocha, Slovenské pohľady.      

     Do článkovej databázy pribudlo 1 256  nových bibliografických záznamov. Spolu táto 

databáza obsahuje 11 593   automatizovane spracovaných záznamov. 

      Regionálny fond knižnice propaguje a sprístupňuje úsek regionalistiky. Do nášho 

regionálneho fondu pribudlo 28 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 plno textových článkov 

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

nosiče. Našim čitateľom je stále k dispozícií 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. 

Spolu bolo vypracovaných 82 rešerší s 2 183 záznamami.  

     Konzultačné a  poradenské 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. 
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2. Metodická činnosť   
 

     Poskytovaním metodických, poradenských, konzultačných a vzdelávacích služieb 

knižniciam trebišovského okresu napĺňala ZK TV cieľ a obsah metodickej činnosti  t. j. 

zachovanie, fungovanie a rozvoj regionálneho knižničného systému. Metodická činnosť 

vychádzala zo zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a Zriaďovacej listiny ZK TV. Metodické 

pôsobenie knižnica realizovala jednak v rovine regionálnej smerom k obecným knižniciam, ale 

aj vo vnútro knižničnej metodike.    

     Prvý štvrťrok každého kalendárneho roka úsek koordinácie a metodiky usmerňuje jednotlivé 

obecné knižnice v regióne pri elektronickom spracovávaní štatistických výkazov KULT 10-01.   

     V roku 2016 bolo v metodickej pôsobností našej knižnice  77 obecných knižníc regiónu, tiež 

knižníc iného typu, najmä školských. Metodická pomoc  a odborné konzultácie v rámci 

regionálnej pôsobnosti boli poskytované prevažne pri riešení knižničných problémov, 

pri elektronizácií knižničných procesov, pri zaškoľovaní knihovníkov obecných a mestských 

knižníc.  

     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 boli nezrovnalosti v evidencii.  

     V rámci metodickej a koordinačnej činnosti bolo uskutočnených 33  metodických návštev 

a  149 metodicko-poradenských a konzultačných telefonických a elektronických služieb.  

  

 

 

3. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami,  rôznymi  

    inštitúciami 

 
3.1 Na území mesta a regiónu 

 
 Mestské kultúrne stredisko Trebišov  

 Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína  

 kluby dôchodcov v meste 

 klub kresťanských dôchodcov 

 špeciálne základné školy v meste i špeciálne odborné učilište 

 všetky materské školy v meste 

 základné školy v meste a regióne 

 Základná umelecká škola Trebišov 

 Základná škola pre deti s autizmom v Klokočove 

 stredné školy v meste a regióne 

 LUMEN, zariadenie pre seniorov Trebišov 

 Dom sociálnych služieb a špecializované zariadenie Trebišov 
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 Okresné Riaditeľstvo policajného zboru Trebišov 

 Regionálny  úrad verejného zdravotníctva Trebišov 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove  

 Centrum voľného času Trebišov 

 Trebišovský umelecký klub 

 Charitný dom OZ Teresa Benedicta Trebišov 

 Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň 

 

 

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 

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 
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III. PROGRAMY  A  PROJEKTY 
 
   

1. Projektová činnosť 

 
    V roku 2016 vypracovala knižnica 6 projektov adresovaných nadácií Poštovej banky, 

Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky a Fondu na podporu umenia. Podporené boli 3 

projekty. 

 

Spracované projekty: 

 

dotácia FPU: 

 

1. Letom literárnym svetom 4 – motivácia čítania u  detí a  mládeže                          

v programe: 6.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - podporený sumou 2 400 €       

(2 470 € požadovaná dotácia) 

 

2. Nové knihy pre všetkých – v programe: 6.1.3 Akvizícia knižníc – nákup knižničného 

fondu – podporený sumou 4 000 €                                             

(11 400 € požadovaná dotácia) 

 

3. ITY učenie nikdy nekončí - v programe: 6.1.1 Knižničná činnosť - podporený sumou 

3 000 € 

     (6 650 € požadovaná dotácia) 

 

 

dotácia MK SR: 

 

4. Kultúrne poukazy   v podprograme 3.2   - podporený sumou  2 287 € 

 

5. Počítač - môj priateľ, či nepriateľ?    -  nepodporený 

 

 

nadácia Poštovej banky: 

 

6. OÁZA pohody a vedomostí pre tri generácie návštevníkov-  nepodporený 
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IV.   VYHODNOTENIE  ÚLOH  VYPLÝVAJÚCICH  ZO   

         STRATEGICKÝCH  DOKUMENTOV 
 

 

1. Plnenie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru  
 

     Tradičná ľudová kultúra a  jej prezentácia zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní jej kultúrnej 

rôznorodosti, pretože je nezastupiteľná pri vytváraní mentálnych obrazov o našich predkoch. 

Základ tradičnej ľudovej kultúry tvorí kolobeh práce a jednotlivé zvyky a tradície, ktoré sa na 

ňu viažu. Aj dnes má ľudová kultúra a jej napodobňovanie javov ich autentického prostredia 

zmysel. 

Knižnica naďalej vyvíja a vyvíjala maximálne úsilie pri získavaní a  uchovávaní 

akýchkoľvek materiálov a dokumentov týkajúcich sa nášho regiónu. Svojim používateľom  

poskytovala informácie 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 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 Veľká noc – veľký kresťanský sviatok, ale aj pohanský sviatok 

jari. 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. 

Podujatie malo názov prislúchajúci k týmto zvykom Predvianočné a vianočné tradície. 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. 
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2. 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. 2015 

 

 

Výkony 

Zemplínskej 

knižnice 

v Trebišove 

v r. 2016 

 

1  

Počet 

knižných 

jednotiek 

získaných 

kúpou 

ročná obnova 

KF ako celku 

 

3,5 – 7,5 % 

obnova KF 

(kategória 

100 000 a viac 

obyvateľov) 

 

 

2 % 

 

 

 

1 183 kn.j. 

 

= 2,42 % 

 

 

 

1 088 kn.j. 

 

= 2,18 % 

2   

Suma 

finančných 

prostriedkov 

na nákup 

knižničných 

fondov 

 

 

10 eur na 

knihu 

 

 

 

 

 

 

10 eur na 

knihu 

 

9,91 € 

z VÚC 

 

8,54 €  

Grant MK SR 

 

  Spolu: 

   8,96 € 

 

 

10,57 € 

z VÚC 

 

9,90 €  

Dotácia FPU a 

kult.poukazy 

MKSR 

 

  Spolu: 

   8,39 € 

 

3  

 

 

Počet titulov 

periodík 

 

100 – 150 

titulov 
(kategória 

20 000 – 40 000 

obyvateľov) 

 

 

50 – 80 

 

 

100 – 150 

 

 

48 titulov 

 

 

48 titulov 

4  

Počet PC 

s internetom 

pre verejnosť 

 

7 – 10 ks PC 
(kategória 

20 000 – 40 000 

obyvateľov) 

 

 

1/200 – 600 

čitateľov 

 

 

   5 PC 

 

  1 PC/777      

čitateľov 

 

 

   5 PC 

 

  1 PC/776     

čitateľov 

 

5  

Týždenný 

počet 

prevádzkových 

hodín 

 

45 – 52 
(kategória 

20 000 – 40 000 

obyvateľov) 

 

 

Min 50 hodín, 

s rešpektovaní

m posunu 

záverečných 

hodín pre 

verejnosť 

 

 

 

50 hodín 

týždenne pre 

verejnosť 
 

 

 

 

50 hodín 

týždenne pre 

verejnosť 
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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 

 

 

 

 
 

12 612 

 

 

 

 

 
 

12 623 

 

 

8  

Výpožičky na 

1 čitateľa 

 

30 /rok 

 

 

 

 

Min. 20/rok 
 

29,21/na 

čitateľa 

 

29,27/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 %, 

 

 

 

16,59 % 

čitateľov 

z počtu 

obyvateľov 

 

 

16,57 % 

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 

               

                                 

 

 

1.  Organizačná schéma 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľka

1 TT - 10

ÚKIS

1 TT - 9

Úsek koordinácie 
a metodiky 

1  TT - 8

Úsek doplňovania 
a spracovania 

fondov 1 TT - 8

Úsek 
regionalistiky

1  TT - 8

Úsek krásnej 
literatúry pre 

dospelých

1  TT -8

Úsek náučnej 
literatúry pre 

dospelých 

2  TT - 8

Úsek literatúry 
pre deti a mládež 

2  TT - 8

Úsek 

techicko-
ekonomický

1  TT - 8

Výtvarníčka 60%

Upratovačka 40%

1  TT - 5
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2. Popis pracovných činnosti 

 

 

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. 
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3. Organizačná, riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť 
 

       Riaditeľka knižnice viedla minimálne 1 x mesačne pracovné porady vedenia knižnice 

a zamestnancov, ktoré sa zaoberali: 

- úlohami a plnením plánovaných ukazovateľov,  

- prijatými legislatívnymi opatreniami,  

- plnením a  kontrolovaním konkrétnych úloh, ktoré vyplynuli z požiadaviek 

zriaďovateľa, metodických usmernení stavovských organizácií a interných potrieb pre 

technické organizačné zabezpečenie plynulého chodu knižnice. 

 

      Zamestnanci boli priebežne na pracovných poradách oboznamovaní s aktuálnymi 

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

     Aktívnou spoluprácou medzi zamestnancami jednotlivých úsekov sa darilo zabezpečovať 

plynulý tok informácií a výmenu získaných skúseností. 

     Vedenie knižnice na základe plánu kontrolnej činnosti uskutočňovalo pravidelné kontroly 

plnenia úloh a jednotlivých činností na všetkých úsekoch útvaru riadenia a služieb. 

     Zemplínska knižnica Trebišov vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch mesta  

Trebišov. Z toho vyplýva, že ochrana a správa budovy je v ich kompetencii.  

Bezpečnosť práce,  požiarnu ochranu a pracovnú zdravotnú službu nám v r. 2016 zabezpečoval 

p. Hreha Jozef, N. Hrabovec a vykonáva ju prostredníctvom  pravidelných školení našich 

zamestnancov. Celkový náklad na túto činnosť činí 462,- € na rok 2016. 
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4. Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí 

 

 Názov podujatia Honoráre 

odvody 

Repré  Ostatné 

 

S P O L U  

€ 

31. 5.  „Minifestival detskej knihy“  7,60 20,- 27,60 

20-

24.8 

tábor "Knihovníček" 

- poistenie      

- spotrebný materiál 

- obedy 

- občerstvenie 

- cestovné 

- vstupné 

- ostatné 

 

 

 

  

64,- 

342,67 

266,- 

218,90 

139,50 

62,- 

101,93 

 

 

 

 

Zdroj 46 

+1 395,-  

 -1 195,- 

+200 

 Spolufinacovanie projektu 

„Letom literárnym svetom 4“ 

   139,50 

 

Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí  podporené  FPU 

Projekt „Letom literárnym svetom 4“  /2 400,- €/ 

Dátu

m 

Názov podujatia Honoráre 

odvody 

Cestovné  

náhrady 

Ubytov

. 

+ 

ostatné 

SPOLU  

€ 

23.8. Pochanič J.-beseda so spisovateľom 100,- 9,45  109,45 

21.9. Hujdič T.- „Čítanie s Mrkvičkom“ 100,- 41,56 30,- 171,56 

28.9. L.Gáherová – beseda so 

spisovateľkou 

100,- 31,62 30,50 162,12 

13.10. Gajdošík P. – beseda so 

spisovateľom 

100,- 21,08 30,50 151,58 

18.10. Kempelen Biomatic Orchestra BA 200,- 41,56+41,5

6 

61,- 344,12 

27.10. OZ Cestou-necestou beseda 

s cestov. 

100,- 40,12 30,50 170,62 

7.11. P.Nagyová-Džerengová-beseda  100,- 42,14 30,50 172,64 

9.11. Martiška J.-beseda s ilustrátorom 100,-  30,50 130,50 

15.11. Khidayer E.-beseda so 

spisovateľkou 

100,- 41,56 30,50 172,06 

21.11. Robin K. – beseda so spis. 100,- 73,55 30,50 204,05 

22.11. Kepštová Ľ.-beseda so spisovat. 100,- 41,56 30,50 172,06 

29.11. Šefčík V.- beseda so spisovat. 100,- 9,45  109,45 

1.12. Chovan M. – beseda so spisovat. 100,- 22,04 437,- 152,54 

7.12. Lehotský Ľ.-beseda so spisovat. 100,- 5,75  105,75 

8.12. k-PRINT – materiálové náklady    51,20 51,20 

28.12. 3vai BA – tvorivé dielne   50,80 50,80 

      

 S p o l u : 1 500,- 463,- 437,- 2400,- 
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I. VYHODNOTENIE  EKONOMICKEJ  ČINNOSTI 
 

 

Hospodárenie organizácie v roku 2016 
 

Rozpočet organizácie a jeho úpravy  

 

Zemplínskej knižnici v Trebišove bol schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016 vo 

výške 147 949,- €, z toho transfery Košického samosprávneho kraja /ďalej len KSK/ vo výške 

134 734,- € + výdavky na činnosť 2 915,- €  a  vlastné príjmy 10 300,- €. 

 

 

UKAZOVATEĽ Schválený 

rozpočet r. 

2016 

Úprava rozpočtu 

+zvýšenie 

-zníženie 

Skutočný 

rozpočet  

r.2016 

 

Skutočnosť 

31.12. 2016 

a/Bežné transfery 

-prevádzková          

   dotácia KSK  

   -na činnosť 

 

 

134 734,-   

 

2 915,- 

900,- 

1 020,- 

 

752,- 

 

136 654,- 

 

3 667,- 

 

136 654,- 

 

3 667,- 

b/ bežné transfery 

   /dary a granty/ 

  -dotácia FPU 

  -kultur. poukazy  

   (MK SR) 

 

 

 

0 

0 

 

 

9 400,-  

2 287,- 

 

 

9 400,- 

2 287,- 

 

 

9 400,-  

2 287,- 

c/ bežné transfery 

    vlastné príjmy 

 

10 300,- € 

 

 

 

10 300,-  

 

10 124,89 

d/ kapitálové 

     transfery 

 

0 

 

3 935,- 

 

0 

 

0 

 

 

Úpravy výšky rozpočtu 

 

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

- zo dňa 20. 6. 2016 – navýšenie rozpočtu o 900,- € - mzdové náklady 

- zo dňa 24. 10. 2016 – navýšenie rozpočtu o 9 400,- - dotácia z Fondu na podporu umenia 

a navýšenie 752,- ako výdavky na spolufinancovanie týchto projektov 

- zo dňa 4. 11. 2016 bol upravený rozpočet o 3 935,- o kapitálové výdavky 

- zo dňa 20 . 12. 2016 – navýšenie rozpočtu o 2 287,- € prostredníctvom kultúrnych 

poukazov na rok 2016 

- zo dňa 20. 12. 2016 navýšenie - mzdové náklady to v sume 1 020,- € 
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Plnenie príjmov 

 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet r. 2016 

Úprava  

rozpočtu r. 

2016 

Skutočnosť 

k 31. 12.2016 

Čerpanie 

 

Príjmy z prostriedkov 

VUC 

/zdroj 41-001 

           41-002/  

 

137 649,- 

 

 

140 321,- 

 

 

140 297,74 

 

 

 

 

140 297,74 

 

Vlastné príjmy 

/zdroj 46/ 

 

10 300,- 

 

10 300,- 

 

10 124,89 

 

9 887,54 

Príjmy zo ŠR 

/zdroj 111-05/ 

 

0 

 

11 687,- 

 

11 687,- 

 

11 687,- 

Spolu 132 568,- 162 308,- 162 109,63 161 872,28 

 

     

Vlastné príjmy – zdroj 46 

  

Položka VP Skutočnosť 

k 31.12. 2016 

v € 

Zápisné * 5 720,25 

Upomienka, oneskorené vrátenie 2 476,85 

MVS 303,05 

Internet 123,10 

Rešerš+kopírovanie + tlač 108,70 

Za spracovanie /prezenčné/ 436,15 

Za amortizáciu kníh  957,32 

Knižničné služby 12,- 

Úroky 0,97 

Tábor „Knihovníček“ 1 395,- 

Dobropis fa /VSE KE/ 477,62 

  

S P O L U : 10 124,89 

 

/*Zápisné    3 433,25 + 2 287,- suma kultúrnych poukazov = 5 720,25 €/ 

 

Zemplínskej knižnici v roku 2016 bol daný rozpočet vlastných príjmov 10 300,- €, ktorý sme 

tento rok nesplnili o 175,11 €. Vyplýva to z navýšenia preplateného zápisného kultúrnymi 

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

poukazmi.  

V položke vlastných príjmov máme zahrnutý aj preplatok voči VSE Košice za rok 2015 

v celkovej sume 477,62 €. 
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Čerpanie výdavkov 

 

Číslo Položka Schválený 

rozpočet 

 1.1. 2016 

Úprava 

rozpočtu 

r. 2016  

Skutočnosť 

31.12.2016 

Vlastné + 

iné  

Zdroje 

 Počet pracovníkov  

12 

 

12 

 

12 

 

- 

      

610 Výdavky na mzdy 84 754,- 82 814,- 82 795,95 - 

620 Poistné a príspevok 

zamestnávateľa 

 

26 750,- 

 

27 110,03 

 

27 110,03 

 

- 

621-623 

625 

Poistné ZP 

Poistné SP 

6 900,- 

19 850,- 

6 349,98 

20 760,05 

6 349,98 

20 760,05 

- 

630-640 Výdavky na tovary 

a služby 

 

26 145,- 

 

30 396,97 

 

30 391,76 

 

 

631 Cestovné tuzemské 350,- 341,35 341,35  

632 Energie, vodné stočné 

... 

8 300,- 8 374,05 8 374,05 2 000,- 

633 Materiál 7 315,- 11 454,73 11 454,73 11 274,54 

634 Dopravné 600,- 655,86 655,86  

635 Údržba techniky, 

budov.. 

5 750,- 6 210,27 6 210,27 1 200,- 

636 Nájom budov, 

objektov.. 

0,- 0,- 0,-  

637 Služby.. 3 610,- 3 047,73 3 042,52 7 100,- 

642 Nemocenské dávky, iné 220,- 312,98 312,98  

      

600 Výdavky spolu bežné 137 649,- 140 321,- 140 297,74 21 574,54 

      

700 Výdavky kapitálové 0 3 935,- 3 934,18  

      

 Výdavky spolu 137 649,- 144 256,- 144 231,92 21 574,54 

      

 

V položke 610 – výdavky na mzdy je celkové čerpanie 82 795,95 € v tom sú započítané tarifné 

platy 70 832,54 €, osobné príplatky 3 438,- €, ostatné príplatky – príplatky za odpracovanú 

sobotu + riadiace príplatky v celkovej sume 2 565,41  € odmeny 5 960,- €. 

 

V položke 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa je celkové čerpanie 27 110,03 €. Sú to 

odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 

 

V položke 631 Cestovné-tuzemské pre vlastných zamestnancov na semináre, školenia 

a metodická pomoc obciam v celkovej sume 341,35€. 
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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 22 729,27 € z toho 11 274,54 € je čerpanie z vlastných 

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

v celkovej sume 13 043,25 €, taktiež kúpa nových knižných regálov a ostatného inventáru pre 

skvalitnenie služieb našim čitateľom v celkovej sume 2 617,37 €. V roku 2016 bol našej 

organizácii  schválený projekt z Fondu na podporu umenia „ITY učenie nikdy nekončí“ na 

nákup výpočtovej techniky v celkovej sume 3 000,- €. K tejto položke sme z vlastných zdrojov 

dofinancovali sumou 942,60 € /bližšia analytika – tabuľka nákladov/. 

 

V podpoložke 634 – dopravné je zahrnutý nákup PHM – 443,65 € a taktiež údržba služobného 

auta nákup olejov, kvapalín a náhradných dielov v celkovej sume 121,71 €. 

 

V podpoložke 635 – údržby je čerpanie 6 210,27 € z toho vlastné zdroje 1 200,- €. 

Dôležitou položkou je  pravidelná štvrťročná údržba a poplatok za konkurenčných klientov   

celoslovenského knižničného softvéru Virtua  v sume 1 410,08 €. 

V roku 2015 našej organizácii bolo na základe revízie elektrických prístrojov odporúčaná 

celková výmena svietidiel s vyššou triedou ochrany v priestoroch knižnice, z dôvodu 

havarijného stavu svietidiel. Na základe tohto odporúčania sme požiadali o navýšenie 

finančných prostriedkov v roku 2016 na túto opravu a zároveň po  uskutočnení tejto rozsiahlej 

opravy taktiež na vykonané maliarske práce.  

Celková suma predstavovala 5 934,36 €. 

 

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

v celkovej sume 4 200,- €, 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 

822,- €. V kategórii týchto rozpočtových položiek sa taktiež nachádza suma 2 400,- €, ktorá 

predstavuje podporený projekt z Fondu na podporu umenia, kde celková suma bola rozdelená 

na odmeny mimopracovného pomeru, cestovné náhrady a všeobecné služby pre pozvaných 

účastníkov projektu „Letom literárnym svetom 4“. /bližšie tabuľka finanč. vyhodnotenie 

najvýznamnejších podujatí/. 

 

V podpoložke 642 sú zahrnuté  nemocenské dávky /prvých 10 dní/ v celkovej sume 312,98 €. 
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500 – Spotrebované nákupy  -  v členení položiek 

 

U k a z o v a t e ľ 

 

Skutočnosť k 31.12. 2016 

v € 

501.1001 Spotreba – inter. vybavenie         2 617,37 

501.1002 Spotreba – výpoč. technika   

501.1002 Spotreba - tonery            

3 942,60 

510,- 

501.1003 Spotreba – telekom.technika 122,48 

501.1004 Spotreba – prevádz.stroje a zar. 459,14 

501.1009 Spotreba – knihy, učebnice   

501.1009 Spotreba – časopisy a periodiká 

11 337,39 

1 705,86 

501.1011 Spotreba - potraviny 218,90 

501.1102 Spotreba – PHM                           441,17 

501.1601 Spotreba – kancelár.papier          165,- 

501.1602 Spotreba – kancel. potreby           569,38 

501.1603 Spotreba – hygien. a čistiace        233,69 

501.1606 Spotreba – oprava a údržba 1,61 

501.1607 Spotreba – propag.materiál 125,55 

501.1690 Spotreba – ostatný všeob.mat.     396,37 

SPOLU 501 22 846,51 

502.1801 Spotreba – elektrická energia       1 363,24 

502.1802 Spotreba – tepelná energia 5 656,20 

502.1804 Spotreba - voda 354,12 

S P O L U 502 7 373,56 

 

511 -518 SLUŽBY – v členení položiek 

 

U k a z o v a t e ľ 

 

Skutočnosť k 31.12. 2016 

v € 

511.1002 Oprava a údržba výpoč.techniky 179,50 

511.1006 Oprava a údržba budov, objekt. 5 735,22 

511.1021 Oprava a údržba dopr.prostried. 121,71 

511.1029 Ostatné bežné opravy a údržba 85,47 

S P O L U 511 : 6 121,90 

512.1101 Cestovné tuzemské 305,35 

S P O L U 512 : 305,35 

513.1  1  Repré – akcie ZK, dary, pohost. 106,46 

513.1  2  Repré - riaditeľka 49,70 

S P O L U 513 : 156,16 

518.1803  Propagácia, reklama 240,- 

518.1851  Parkovné,dialničné 26,50 

518.1861 Ostatné služby – pevná linka 282,27 

518.1862 OS – mobilné telefóny 327,33 
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518.1863 OS - internet 1 193,04 

518.1864 OS - poštovné 550,95 

518.1869 OS – Iné náklady 14,70 

518.1872 OS – udrž.softvéru pravidelné 1 410,08 

518.1891 OS - stočné 243,36 

518.1892 OS – Likvidácia odpadu 527,04 

518.1899 OS – Iné ostatné služby 1 277,13 

S P O L U 518 : 6 092,40 

  

521.1        Mzdové náklady 82 795,70 

521.1990  Odmena mimo prac.zmlúv 1 520,- 

S P O L U 521 : 84 315,70 

524.1 Zákonné sociál. poistenie SP 20 749,58 

524.2 Zákonné sociál. poistenie VZP 5 925,97 

524.3 Zákonné sociál. poistenie ZP Dôvera 424,01 

S P O L U 524 : 27 099,56 

527.1130 Prídel do soc. fondu 570,- 

527.1140 Náhrady pri PN 312,98 

527.1150 Príspevok na stravu 4 300,13 

S P O L U 527 : 5 183,11 

538.1   Ostatné dane a poplatky 376,42 

548.1  Ostatné náklady 1 107,32 

551.11 Odpisy dlhodob.majetku 620,92 

568.1   Ostatné finanč. náklady 49,25 

588.1  Náklady z odvodu príjmov 9 647,27 

589.1  Náklady z budúceho odvodu príj. 436,76 

591.1  Splatná daň z príjmov 0,11 
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II. VYHODNOTENIE  AKTIVÍT  V  OBLASTI  INVESTIČNEJ 

     ČINNOSTI 
 

     V roku 2016 Zemplínska knižnica zrealizovala nákup hmotného majetku, ktorý si 

vyžadovali kapitálové, investičné prostriedky. Jedná sa o kúpu vstavanej skrine, ktorou sme 

vytvorili registratúrne stredisko a archív, na ktorý sme nemali vhodné podmienky, čo nám bolo 

vytknuté pri poslednej kontrole štátnym odborným dozorom – Štátny archív Košice.   

Celková suma investície bola 1 990,- €  

     Ďalšou investíciou bola inštalácia klimatizačnej jednotky, vzhľadom na to, že v poslednom 

období sú letá veľmi horúce, keď teplota vzduchu vystúpi nad 40o C. Zároveň sa priestory našej 

knižnice nachádzajú na vrchnom poschodí budovy, tak sme chceli aspoň  v centrálnej časti 

knižnice spríjemniť pobyt čitateľom knižnice. 

Celková suma investície bola 1 945,- € 

 

 

 

III. PRÍČINY  PRETRVÁVANIA  PRÍPADNÝCH  NEDOSTATKOV 
 

     Na základe revízie elektrických rozvodov a prístrojov, ktorá bola vykonaná v roku 2015, 

nám bola odporúčaná celková výmena svietidiel s vyššou triedou ochrany v priestoroch 

knižnice, z dôvodu havarijného stavu svietidiel. Na základe tohto odporúčania sme požiadali 

o navýšenie finančných prostriedkov Úrad KSK v roku 2016 na túto opravu a riešenie tohto 

stavu. Naša žiadosť bola schválená, na základe ktorej bolo vypísané verejné obstarávanie, po 

jeho ukončení bolo vymenené a doplnené osvetlenie v priestoroch knižnice. 
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D/   P R Í L O H Y 
        

                                                                                                              

I.  PUBLIKAČNÁ  ČINNOSŤ  

 
 

1. Edičná činnosť 
 

 

1. Plán činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove na rok 2016 

2. Vyhodnotenie činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove za rok 2015 

 

Pozvánky a plagáty ku všetkým kultúrno-spoločenským a výchovno-vzdelávacím podujatiam 

organizovaným v priebehu roka (spolu zrealizovaných 353) 

 

 

2. Informačné letáky 
 

1. Lenka Gáherová,  

2. Hanka Sekulová,  

3. Martin Kukučín,  

4. Milan Igor Chovan,  

5. Robin Král,  

6. Emily D. Beňová,  

7. Michal Knitl,  

8. Petra Nagyová Džerengová,  

9. Emíre Khydaier,  

10. Ján Pochanič,  

11. Tiboj Hujdič (alias pán Mrkvička),  

12. Valentín Šefčík,  

13. Ľuboš Olách   

14. Ľuboš Jurík 
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II.  TABUĽKOVÉ  PREHĽADY  AKTIVÍT 

 

1. Výchovno-vzdelávacie  a  kultúrno-spoločenské  aktivity 

 

JANUÁR      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Úč

ast

níci 

Najkrajšie knihy a propagačný 

materiál Slovenska za rok 2015 

Putovná výstava Obrazové a obrazovo –textové 

knihy a iné propagačné 

materiály o Slovensku a jeho 

územných častiach: krajoch, 

regiónoch, mestách a obciach. 

Verejnosť  152 

Darček z lásky 7x Tvorivá dielňa Výroba papierových srdiečok 

pre svojich milovaných. 

ZŠ 76 

Šaliansky Maťko Okresná súťaž Prednes slovenských povestí. ZŠ 26 

Knižnica v minulosti a dnes 2x Informačná 

výchova 

Praktická práca s knihami – 

porovnávanie starovekých 

knižníc so súčasnými. 

ZŠ, ŠZŠI 51 

Tomáš Janovic a jeho 

„Rozprávkové varechy“ 

Powerpointová 

prezentácia 

Posedenie v knižnici venované 

básnikovi, textárovi 

a dramatikovi. 

ZŠ 23 

Aj Štúr bol niekedy dieťaťom Powerpointová 

prezentácia 

Prezentácia o živote 

a školských rokoch Ľudovíta 

Štúra. 

ZŠ 21 

Z pera pána rozprávkara 2x Powerpointová 

prezentácia 

Literárne pásmo a prezentácia 

známych titulov autora Jána 

Uličianského. 

ZŠ 54 

Nový rok – nová kniha 2x Informačná 

výchova 

Informačná výchova pre 

mladých čitateľov 

a oboznámenie sa s doplnkovou 

literatúrou. 

SŠ 54 

Čitatelia odporúčajú čitateľom Čítanie  Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

FEBRUÁR      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Úč

ast

níci 
Kresťanské symboly vo 

fotografiách Mikuláša Jacečka 

Výstava spojená 

s vernisážou 

Cyklus fotoobrazov 

s kresťanskými symbolmi. 

Verejnosť 427 

Superzábavné veci 11x Tvorivá dielňa Tvorivá dielňa so zameraním na 

fašiangové tradície – slávnostné 

slamky a mávadlá na párty. 

ZŠ 156 

Za čiernym Slnkom po svete Autorská beseda Beseda s autorom knihy 

„eXtrémy“ Vojtechom 

Rušinom. 

SŠ 56 

Potulky vesmírom s Vojtechom 

Rušinom 

Autorská beseda Beseda s autorom knihy 

„eXtrémy“ Vojtechom 

Rušinom. 

ZŠ 49 

Etiketa nie je len obyčajné slovo 

3x 

Prezentácia Prezentácia o základných 

pravidlách správania sa 

v bežnom živote ako aj vo 

vyššej spoločnosti.  

ZŠ, SŠ 63 

„Dokážeš ma prečítať?“ 2x Powerpointová 

prezentácia 

Prezentácia o neverbálnej 

komunikácii, o tom, aké signály 

vysielame a ako to vníma naše 

okolie. 

SŠ 39 

Kniha je môj svet Informačná Informačná výchova zameraná ZŠ 24 
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výchova na získanie základných 

vedomostí o knihe a knižnici. 

Hurá, fašiangy začínajú! 4x Zážitková 

prezentácia 

História, zvyky a tradície, ktoré 

sú spojené s prechodným 

obdobím medzi zimou a jarou. 

ZŠ, seniori 118 

Z pera pána rozprávkara Powerpointová 

prezentácia 

Literárne pásmo a prezentácia 

známych titulov autora Jána 

Uličianského. 

ZŠ 22 

Fašiangové radovánky Prezentácia Priblíženie tradičnej ľudovej 

kultúry, konkrétne obdobie 

Fašiangov. 

ZŠ 64 

Jela Mlčochová Zážitkové 

čítanie 

Lúštenie záhada pomocou kníh 

autorky a oboznámenie sa 

s autorkou. 

ZŠ 23 

Krása ukrytá v bájkach 2x Prezentácia, 

hlasné čítanie 

Powerpointová prezentácia 

bájok, najznámejších autorov 

bájok, hlasné čítanie. 

ZŠ 31 

Túlame sa rozprávkami J. C. 

Hronského 

Powerpointová 

prezentácia 

Prezentácia spisovateľa Jozefa 

Cígera Hronského a priblíženie 

jednotlivých kníh. 

ZŠ 24 

Čitatelia odporúčajú čitateľom Čítanie  Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

MAREC      

Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Úč

ast

níci 

Záhada čarovného vajíčka Výstava Výstava ilustrácií Aleny 

Wagnerovej ku knihe Záhada 

čarovného vajíčka autorky 

Marty Šurinovej. 

Verejnosť 680 

Slniečko Výstava Redizajn Slniečka. Výstava 

novej vizuálnej podoby 

najstaršieho slovenského 

mesačníka pre deti. 

Verejnosť 453 

Patchworkové vajíčko 10x Tvorivá dielňa Vytváranie veľkonočných 

vajíčok patchworkovou 

metódou. 

ZŠ 118 

Analfabeta Negramotná 5x Tvorivá dielňa Tvorivá dielňa, na ktorej si 

budeš rozvíjať svoju fantáziu 

ZŠ 61 

Čarovné topánky Beseda Prezentácia knihy autora Milana 

Igora Chovana spojená 

s besedou. 

ZŠ 62 

Záhada čarovného vajíčka 8x Interaktívne 

zážitkové 

čítanie 

Interaktívne zážitkové čítanie 

z knihy Záhada čarovného 

vajíčka spojené s vlastným 

ilustrovaním a predstavenie 

výstavy Marty Šurinovej. 

ZŠ 146 

Kľúčovou dierkou Kvíz Literárno-jazykový zábavný 

kvíz zo slovenského jazyka 

a literatúry. 

ZŠ 12 

Kniha najväčší priateľ človeka 

od vynálezu kníhtlače 2x 

Prezentácia Rekapitulácia vedomostí 

o knihe – jej zloženie, formáty 

kníh, obsah, register, slovník, 

čitateľské určenie, ale aj to, čo 

všetko sa skrýva za zviazanými 

listami papiera. 

ZŠ 48 

Putovala rozprávka rokmi, prišla 

až k nám 

Dramatizované 

čítanie 

Pri príležitosti Dňa ľudovej 

rozprávky – aktivita zameraná 

na rozprávky a slovenského 

rozprávkara Pavla Dobšinského. 

ZŠ 23 

Deň ľudovej rozprávky 2x Hodina 

literatúry 

Prezentácia o najznámejšom 

slovenskom rozprávkarovi 

Pavlovi Dobšinskom v rámci 

Týždňa slovenských knižníc. 

ZŠ 42 
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Bambuľka a dedo Jozef 

prekvapia aj Guľka Bombuľka 

3x 

Zážitkové 

čítanie 

Rozprávanie o kamarátstve 

a ľudských vlastnostiach. 

ZŠ 55 

Ľudovít Štúr 2x Prezentácia Vzdelávacia prezentácia.  ZŠ - Novosad 75 

Veľká noc – veľký kresťanský 

sviatok, ale aj pohanský sviatok 

jari 4x 

Zážitková 

prezentácia 

Predveľkonočné posedenie 

a rozprávanie o histórii 

a zvykoch jarného sviatku. 

ZŠ 92 

Svetozár Hurban Vajanský 

„Patriarcha Slovákov“ 2x 

Prezentácia Vzdelávacia Power-point 

prezentácia. 

ZŠ 42 

Etiketa nie je len obyčajné slovo  Prezentácia Prezentácia o základných 

pravidlách správania sa 

v bežnom živote ako aj vo 

vyššej spoločnosti. Rozoberá 

najpodstatnejšie normy a fakty, 

ktoré súvisia z pohybom 

a existenciou v kultúrnej 

spoločnosti.  

SŠ 36 

Poučme sa z bájok Prezentácia Prezentácia pre klientov OZ 

o bájkach a ich poučeniach, 

ktoré majú svoju hodnotu ešte 

aj dnes. 

Verejnosť - OZ 

Teresa Benedicta   

14 

Analfabeta si pochutila na 

haluškách Janka Hraška  2x 

Informačná 

výchova 

Doplnková literatúra zaradená 

do príbehu o Analfabete 

Negramotnej. 

ZŠ 50 

Detektívi v knižnici 2x Informačná 

výchova 

Traja najznámejší detektívi 

pomohli deťom nájsť zatúlané 

knihy a spoznať knižnicu. 

ZŠ 52 

Encyklopédia – veselo i vážne Informačná 

výchova 

Tematické podujatie zamerané 

na prácu s encyklopédiou, 

vyhľadávanie a získavanie 

informácií spojené s tvorivou 

dielňou. 

ZŠ 18 

Ešte nedokážem čítať, ale... 2x Informačná 

výchova 

Spoznávanie a čítanie 

rozprávok, hry so slovami 

a písmenkami. 

MŠ 40 

Etiketa a slušné správanie 2x Prezentácia Prezentácia spojená s diskusiou 

na tému spoločenského 

správania a etikety. 

ZŠ-DPL Hraň 52 

Martin Kukučin Prezentácia Prezentácia o slovenskom 

spisovateľovi, jeho živote 

a tvorbe a rozbor diela Rysavá 

jalovica. 

SŠ 33 

Darujme si zdravie z vlastnej 

záhrady 

Beseda Beseda s autorkou kníh Hankou 

Sekulovou. 

Verejnosť 75 

Kniha je môj svet 3x Informačná 

výchova 

Informačná výchova zameraná 

na získanie základných 

vedomostí o knihe a knižnici. 

MŠ, ZŠ, DPL Hraň 61 

Múdrosť čerpáme z kníh 2x Informačná 

výchova 

Informačná výchova zameraná 

na získanie základných 

vedomostí o knižnici a následné 

rozprávanie sa o knihách 

a predstavenie jednotlivých 

kníh vhodných pre zúčastnené 

deti. 

ZŠ 48 

Slniečko po škole 2x Literárny 

workshop 

Literárny workshop so 

spisovateľkou a redaktorkou 

časopisu Slniečko, Ľubicou 

Kepštovou. 

 124 

Najlepší kamarát Guľko 

Bombuľko 

Zážitkové 

čítanie 

Zážitkové čítanie z knihy M. 

Ďuríčkovej O Guľkovi 

Bombuľkovi. 

ZŠ 25 

Knižnica a knihy v nej každá 

skrýva svoj jedinečný príbeh 2x 

Informačná 

výchova 

Informačná výchova 

prezentujúca knižnicu ako 

centrum pre kultúrny rozvoj pre 

rôzne skupiny obyvateľov. 

Verejnosť  38 

Čitatelia odporúčajú čitateľom Čítanie  Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

Všetky skupiny  
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ďalším čitateľom. 

APRÍL      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Úč

ast

níci 
Detská pestrosť Výstava Autorská výstava fotografií detí 

z 22 krajín sveta Vojtecha 

Rušina. 

verejnosť 556 

Quillingový hríb z lesa 10x 

 

Tvorivá dielňa Quillingovou technikou 

vytvorené malé lesné hríbiky 

ZŠ, ZŠ Z. Jastrabie 78 

Noc s Andersenom – 

Lákavé vábenie Malej morskej 

panny do rozprávky 

Medzinárodné 

podujatie 

Rozprávkovo dobrodružné 

nocovanie v knižnici pri 

príležitosti  výročia 

narodenia spisovateľa H. Ch. 

Andersena. 

ZŠ 32 

Svetozár Hurban Vajanský 

„Patriarcha Slovákov“ 

Prezentácia Vzdelávacia Power-point 

prezentácia. 

ZŠ – Sečovce  76 

Oslavy dňa Zeme 2016 Interaktívna 

prezentácia 

Didaktickým testom inšpirovať 

žiakov k správnemu prístupu 

k ochrane životného prostredia 

a tým osláviť deň Zeme. 

ZŠ 21 

Les ukrytý v knihe 8x Zážitkové 

čítania, tvorivé 

dielne, 

prednášky 

Motivačné aktivity zamerané na 

dôležitosť ochrany prírody 

spojené so zážitkovým čítaním 

a tvorivými dielňami. 

MŠ, ZŠ, ŠZŠI 154 

Čarodejka príroda Beseda Interaktívna beseda s lesným 

pedagógom, kde žiaci získali 

základné vedomosti o prírode a 

všetkom čo v nej je. 

ZŠ 22 

Predškoláci v knižnici 5x Exkurzia Informačná výchova, exkurzia 

po knižnici a oboznámenie 

predškolákov s priestormi 

knižnice. 

MŠ 108 

Chute a vône krajín celého sveta Zážitková 

prezentácia 

Ochutnávka a zoznámenie sa 

s korením, koreninami 

a krajinami ich pôvodu. 

ZŠ 21 

Zdravé stravovanie 2x Odborná 

prednáška 

Odborná prednáška ako zlepšiť 

kvalitu stravovania v spolupráci 

s RÚVZ. 

SŠ 63 

Čitatelia odporúčajú čitateľom Čítanie  Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

MÁJ      

Názov podujatia Forma 

podujatia 
Popis podujatia Cieľová 

skupina 
Úč

ast

níci 

Lidice Medzinárodná 

detská výtvarná 

výstava 

Výstava predstavuje jednu 

z najväčších svetových 

prehliadok detskej tvorby 

a obsahuje výber najlepších 

ocenených prác detí z rokov 

2010-2014. Bola založená 

z úcty k pamiatke zavraždených 

lidických detí Nemcami. 

Verejnosť 440 

Zvieratkočas – hodiny pre 

sedmospáčov 7x 

Tvorivá dielňa Papierové hodiny so zvieracím 

motívom. 

ZŠ 64 

Etiketa nie je len obyčajné slovo 

2x 

Prezentácia Prezentácia o základných 

pravidlách správania sa 

v bežnom živote ako aj vo 

vyššej spoločnosti. Rozoberá 

najpodstatnejšie normy a fakty, 

ktoré súvisia z pohybom 

a existenciou v kultúrnej 

spoločnosti.  

ZŠ – Somotor 56 
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Ján Amos Komenský Interaktívna 

prezentácia 

Cestovanie životom Jána 

Amosa Komenského 

a sledovanie jeho krokov po 

mape Európy.   

SŠ-Pribeník 43 

Martin Kukučín Prezentácia Prezentácia o slovenskom 

spisovateľovi, jeho živote 

a tvorbe a rozbor diela Rysavá 

jalovica. 

SŠ 45 

Láska tajomná a krásna Odborná 

prednáška 

Odborná prednáška o láske, 

partnerských vzťahoch 

a o nástrahách lásky. 

SŠ 33 

Poskladaj si abecedu 10x Informačná 

výchova 

Pasovačka prvákov za čitateľov 

knižnice. Týždeň venovaný 

prvákom, predstavenie kníh, 

knižnice, slávnostný akt 

pasovania za čitateľov knižnice. 

1. roč. ZŠ 223 

Okno do sveta poznania Beseda Priateľské posedenie s Emily D. 

Beňovou, autorkou ženských 

románov. 

SŠ 54 

Encyklopédia – veselo i vážne Informačná 

výchova 

Práca s encyklopédiou, 

vyhľadávanie a získavanie 

informácií s následným 

vytváraním otázok pre 

spolužiakov. 

ZŠ 24 

Minifestival detskej knihy 

„Čítame si radi, podelíme sa s 

Vami 

Minifestival 7. ročník minifestivalu detskej 

knihy zameraný na čítanie, 

ilustrovanie, tvorenie, zábavu 

a hry s knihou a o knihách. 

MŠ, ZŠ 325 

Písmenkový workshop s Jánom 

Pochaničom 

Workshop, 

zážitkové 

čítanie 

Zaujímavé zážitkové čítanie 

s Jánom Pochaničom,  spojené 

s pohybovým  vyjadrením  deja 

čítaného príbehu. 

ZŠ 93 

Knižné maškrty Betky 

Verešpejovej 

Beseda Beseda so spisovateľkou A. 

Verešpejovou o jej tvorbe 

a hlasné čítanie príbehov 

z autorkiných kníh. 

ZŠ 84 

Čitatelia odporúčajú čitateľom Čítanie  Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

JÚN      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Úč

ast

níci 
Patchwork Výstava Výstava prác patchwork klubu 

Košice 

verejnosť 330 

Simona a jej spolužiaci  Výstava Výstava malieb a kresieb 

žiakov ZUŠ sv. Cecílie. 

Výstava bola verejnosti 

sprístupnená od júna do augusta 

2016.  

Verejnosť 450 

Aha, ako rastiem  9x Tvorivá dielňa Vyrábanie centimetrov 

s rozprávkovou tematikou. 

ZŠ 98 

Život na stoličke, alebo urobte 

niečo pre seba 

Beseda spojená 

s cvičením  

Stretnutie s trénerkou jógy, 

smiechu a pamäti Libušou 

Chiarou Hládekovou. 

Precvičovanie prvkov jógy. 

verejnosť 34 

Celé Slovensko číta deťom 6x Celoslovenské 

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, 

spisovateľka A. Verešpejová 

a autor J. Pochanič. 

ZŠ 197 

Ľuboš Olách a Ľuboš Jurík 

 

 

Stretnutie s 

autormi 

Stretnutie s autormi románov 

Politik – služobník oligarchov 

a Rok dlhší ako storočie. 

verejnosť 25 



 43 

Čítajme si … 2016 Verejné čítanie  Pokus prekonať rekord vo 

verejnom čítaní detí, simultánne 

čítanie podporiť návštevy 

knižníc a zároveň poukázať na 

význam literatúry pre detského 

čitateľa. 

ZŠ 473 

Knižnica – miesto na 

vzdelávanie i pre zábavu 

Informačná 

výchova 

Základné poznatky o knižnici 

o knihách spojené s tvorivou 

dielňou pre ŠK. 

Školský klub 17 

Život písmenka 

 

 

 

Edukačná hra Základné informácie 

o písmenkách, ako vznikajú 

vety, z viet príbehy a z príbehov 

rozprávky. 

ŠZŠI 18 

Janko Hraško sa našiel Exkurzia Žiaci MŠ navštívili knižnicu, 

kde mali možnosť pozrieť 

a zistiť aké knihy sa v knižnici 

nachádzajú a našli tam aj svojho 

hrdinu Janka Hraška. 

MŠ 89 

Čitatelia odporúčajú čitateľom Čítanie  Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

JÚL      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Úč

ast

níci 
Deväť prázdninových čítaní: 

-Dobrá knižka na prázdniny 

-Farebná knižnica 

-Slovensko v kocke 

-Slnečnica v poli  

Zábavné hry 

a tvorivé dielne 

Aktívny prázdninový program, 

ktorý zahnal nudu a prilákal deti 

do knižnice. 

ZŠ 23 

AUGUST      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Úč

ast

níci 
Deväť prázdninových čítaní: 

-Plavíme sa oceánmi 

-Ježko Dežko v knižnici 

-Detektívky a ich hrdinovia 

-Zašifrovaná Analfabeta     

 Negramotná 

-Môj prázdninový príbeh 

Zábavné hry 

a tvorivé dielne 

Aktívny prázdninový program, 

ktorý zahnal nudu a prilákal deti 

do knižnice. 

ZŠ 68 

„KNIHOVNÍČEK“ – letný 

čitateľský tábor 

Týždenný letný 

detský tábor 

11. ročník letného čitateľského 

tábora pre prázdninujúce deti 

plný hier, zábavy, šantenia, 

výletov, nových zážitkov 

a kamarátov. 

ZŠ 36 

Literárny workshop s Jánom 

Pochaničom 

Beseda Zábavné čítanie s Jánom 

Pochaničom pre deti a mládež. 

Podujatie v rámci projektu 

Letom literárnym svetom 4 

podporené FPU. 

ZŠ 36 

Lentilkovanie po Slovensku Zážitkové 

čítanie 

Zážitkové čítanie z knihy 

Lentilka pre dedka Edka 

s následnou výtvarnou 

činnosťou. Zapojenie sa do 

výtvarnej súťaže Moja lentilka 

pre dedka/babku. 

ZŠ 36 

SEPTEMBER     

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Úč

ast

níci 
Literáti z naší čtvrti Výstava Výstava je sprievodcom 

životných príbehov literátov.  

Výstava v spolupráci s Českým 

centrom v Bratislave, Českým 

Verejnosť 490 
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spolkom v Košiciah 

a Pamätníkom Karla Čapka. 

Najkrajší kalendár Slovenska 

2016 

Výstava Výstava najkrajších kalendárov 

bola sprístupnená verejnosti 

v priestoroch knižnice 

v mesiacoch september, október 

2016. 

Verejnosť 440 

Janko a Marienka 7x Tvorivá dielňa Veselé rozprávkové bytosti na 

stojančekoch. 
ZŠ 78 

Dramatizované čítanie pána 

Mrkvičku 2x 

Dramatizované 

čítanie 

Zvláštne a zároveň žiadané 

čítanie pre deti. Zmyslom 

a cieľom je navnadiť deti na 

čítanie konkrétnych kníh. 

ZŠ, SŠ, verejnosť 117 

Už som na druhom stupni 5x Informačná 

výchova 

Žiaci piatych ročníkov na 

exkurzii v knižnici. Oboznámili 

sa s knižkami pre II. stupeň ZŠ, 

ale najmä kde vyhľadávať 

informácie, ktoré potrebujú 

k štúdiu. 

ZŠ 108 

Tri Dé z 3.D Beseda 

s autorkou kníh 

pre deti 

Zábavné posedenie s autorkou 

Lenkou Gahérovou, jej knihami 

a psíkom. Podujatie v rámci 

projektu Letom literárnym 

svetom 4, podporeným FPU. 

ZŠ 48 

Lenka Gahérová  Beseda so 

spisovateľkou 

Stretnutie so ženskými 

čitateľkami, kde rozprávala 

autorka o svojich knihách 

a poodhalila aj čo to zo svojho 

súkromia. Podujatie v rámci 

projektu Letom literárnym 

svetom 4, podporeným FPU. 

SŠ, verejnosť 54 

Litteriáda Literárna 

kaviareň  

4. ročník medzinárodného 

literárneho festivalu 

v spolupráci s vydavateľstvom 

Pectus. Pozvaní hostia: Marián 

Hatala, Zdenko Fajčák 

a Radoslav Brenkus. 

SŠ, verejnosť 61 

Knižnica a knihy v nej každá 

skrýva svoj jedinečný príbeh  

Informačná 

výchova 

Informačná výchova 

prezentujúca knižnicu ako 

centrum pre kultúrny rozvoj pre 

rôzne skupiny obyvateľov. 

SŠ 36 

ITY, učenie nikdy nekončí 2x Seminár Projekt podporený z fondu na 

podporu umenia seminár 

o používaní PC. 

verejnosť 56 

Chodíš na strednú – nájdi si 

knihu potrebnú  4x 

Informačná 

výchova 

Informačná výchova v rámci 

hodiny slovenského jazyka 

a literatúry, zameraná na čítanie 

kníh doplnkovej literatúry a na 

získanie základných vedomostí 

o knižnici a spôsobe 

vyhľadávania informácií. 

SŠ 87 

Čitatelia odporúčajú čitateľom Čítanie  Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

OKTÓBER      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Úč

ast

níci 
Vesmírne divadlo Výstava Fotografická výstava Vojtecha 

Rušina. Nádherný pohľad na 

vesmírne objekty. Sprievodná 

výstava v rámci projektu Letom 

literárnym svetom 4 podporená 

FPU. 

Verejnosť 440 

Je tu čas strašidiel 8x Tvorivá dielňa Výroba strašidelných potvoriek 

zo šatiek. 

ZŠ 79 

Básničkova hostina 2x Informačná Informačná výchova o knižkách ZŠ v regióne 46 
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výchova a písmenkách v nich. 

Kniha je môj kamarát 3x Informačná 

výchova 

Oboznámenie žiakov so 

základnými vedomosťami 

o vzniku knihy, čítane 

rozprávok a hra s rozprávkami. 

ZŠ v meste i 

regióne 

63 

Návšteva v krajine písmenok Exkurzia Exkurzia po knižnici, 

spoznávanie knižnice a kníh 

v nej. 

MŠ 21 

Hravé písmenká Informačná 

výchova 

Oboznámenie hendikepovaných 

detí s knihou a s knižnými 

hrdinami, následná hra 

s rozprávkami. 

ZŠ pre autistov 7 

Dom plný kníh 2x Exkurzia Prvá návšteva predškolákov 

v knižnici, exkurzia po knižnici 

a oboznámenie sa s knihami. 

MŠ 42 

Najlepší kamaráti Guľka 

Bombuľka 4x 

Zážitkové 

čítanie 

Zážitkové čítanie knihy 

O Guľkovi Bombuľkovi 

a poukázanie na dôležitosť 

priateľstva v živote detí. 

Sprievodné podujatie v rámci 

projektu LLS4 podporené FPU. 

ZŠ, ZŠ pre autistov 64 

Knižné dobrodružstvá Petra 

Gajdošíka 2x 

Beseda Beseda s autorom kníh Petrom 

Gajdošíkom. Podujatie v rámci 

projektu LLS4 podporené FPU. 

ZŠ 105 

Bartók a Drevený princ 2x Interaktívna 

klauniáda 

Veselá klauniáda plná skvelých 

hereckých, tanečných, 

speváckych a muzikantských 

výkonov, na základe adaptácie 

autorskej rozprávky Margit 

Garajszki „Bartók a Drevený 

princ“ . Podujatie v rámci 

projektu LLS4 podporené FPU. 

ZŠ, SŠ 114 

Analfabeta Negramotná Informačná 

výchova 

Analfabeta nás sprevádzala 

knihami doplnkového čítania 

Sprievodné podujatie v rámci 

projektu LLS4 podporené FPU. 

ZŠ 25 

Rozprávky o zvieratkách Informačná 

výchova 

Milé zvieratká priblížili deťom 

rôzne formy rozprávok 

a rozprávkových kníh. 

Sprievodné podujatie v rámci 

projektu LLS4 podporené FPU. 

ZŠ 16 

Medovníkový domček Zážitkové 

čítanie 

Rôzne formy spomínanej 

rozprávky a vytváranie 

postavičiek z tejto rozprávky. 

Sprievodné podujatie v rámci 

projektu LLS4 podporené FPU. 

ŠZŠ 18 

Svetozár Hurban Vajanský 

„Patriarcha Slovákov“ 2x 

Prezentácia Vzdelávacia Power-point 

prezentácia. 

SŠ, ŠSŠ 60 

Manolito Brejloun Scénické čítanie Scénické čítanie pre deti 

v rámci Dní Českej kultúry 

2016 v spolupráci s Českým 

spolkom v Košiciach, Českým 

centrom Bratislava v rámci 

projektu Listování. 

ZŠ okolie, SŠ 72 

ITY, učenie nikdy nekončí 2x Seminár Projekt podporený z fondu na 

podporu umenia seminár 

o používaní PC. 

Verejnosť 41 

Etiketa nie je len obyčajné slovo Prezentácia Prezentácia o základných 

pravidlách správania sa 

v bežnom živote ako aj vo 

vyššej spoločnosti.  

SŠ 25 

Zdeněk Miler - Krtko Prezentácia Prezentácia pre klientov OZ 

o tvorcovi a autorovi známej 

kreslenej postavičky. 

Verejnosť - OZ 

Teresa Benedicta   

11 

Tekvičková slávnosť Tvorivé 

predpoludnie 

Z príležitosti osláv svetla 

a jesene si žiaci v tvorivej 

dielne vyrábali farebné 

tekvičky. Sprievodné podujatie 

ZŠ 21 
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v rámci projektu LLS4 

podporené FPU. 

10 rokov na cestách s Michalom 

Knitlom 

Beseda s 

cestovateľom 

Beseda spojená s prezentáciou 

fotografií cestovateľa, 

cestopisca a organizátora 

festivali M. Knitla. 

SŠ 54 

Papuánske srdce Beseda 

s autorom knihy 

Na besede a prezentácii 

s autorom knihy a cestovateľom 

M. Knitlom sme sa stali 

súčasťou cestovateľských 

zážitkov v Indonézii a Papua – 

Nová Guinea. 

Verejnosť 29 

Staré grécke báje a povesti Prezentácia, 

animovaný film 

Hrdinovia gréckych báji sa 

predstavili v animovanej 

podobe. 

ŠZŠI 23 

Johann Gutenberg 3x Prezentácia, 

animovaný film 

Kníhtlač ako veľký vynález 

prezentovaná zjednodušene 

v animovanom filme. 

ŠZŠI 67 

Čitatelia odporúčajú čitateľom Čítanie  Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

NOVEMBER      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Úč

ast

níci 

Juraj Martiška – výstava 

rozprávkových ilustrácií autora 

Výstava Sprievodná výstava v rámci 

projektu Letom literárnym 

svetom 4 podporená FPU. 

Verejnosť 420 

Slniečko a Slniečka Výstava Experimentálna výstava 

ilustračných návrhov pre 

časopis Slniečko z dielne 

študentov Oddelenia grafiky 

a knižnej ilustrácie VŠVU 

v Bratislave. Sprievodná 

výstava  v rámci projektu 

Letom literárnym svetom 4 

podporená FPU. 

Verejnosť 550 

Idiot v knižnici Výstava Výstava pozostávajúca zo série 

humorne inscenovaných 

fotografií na tému ako sa 

„správať v knižnici“ 

Verejnosť 420 

Zvedavé sovy  9x Tvorivá dielňa Geometrické maľovanky do 

jesennej pohody 

ZŠ 79 

Buď „in“ aj v on-line katalógu 

2x 

Informačná 

výchova 

Informačná výchova s ukážkou 

vyhľadávania v on-line 

katalógu knižnice 

SŠ 49 

Klára a Tity Beseda Beseda venovaná žiakom, kde 

im autorka Petra Nagyová-

Džerengová predstavila 

hlavných hrdinov trilógie 

o Kláre. Podujatie v rámci 

projektu Letom literárnym 

svetom 4 podporené FPU. 

ZŠ 45 

Petra Nagyová-Džerengová Autorská beseda Autorka ženských románov sa 

stretla so svojimi čitateľkami, 

kde spolu diskutovali o knihách, 

tvorbe, živote. 

SŠ, verejnosť 43 

ITY, učenie nikdy nekončí 2x Seminár Projekt podporený z fondu na 

podporu umenia seminár 

o používaní PC. 

Verejnosť 38 

Inteligencia Interaktívna 

prezentácia 

Inteligencia a pohľad na ňu 

z iného uhla. Súčasťou je 

interaktívny IQ test. 

ZŠ - Borša 26 

Juraj Martiška 2x Beseda, 

výtvarný 

Beseda s ilustrátorm bola 

zameraná na výtvarný 

ZŠ 93 
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workshop workshop, kde  ilustrátor 

rozprával o svojej práci a radil 

budúcim výtvarníkom.  

Podujatie v rámci projektu 

Letom literárnym svetom 4 

podporené FPU. 

Emire Khidayer – Výzva 

arabského sveta 

Beseda Beseda bola venovaná 

prednáške na tému „Výzva 

arabského sveta“, ktorou 

autorka oslovila mladých 

študentov zo strednej školy. 

Podujatie v rámci projektu 

Letom literárnym svetom 4 

podporené FPU. 

SŠ 72 

 

 

Emire Khidayer – Jedinec 

a arabská spoločnosť 

Prednáška Prednáška poukazovala na 

zákulisia arabského sveta 

a postavenie žien v spoločnosti. 

Podujatie v rámci projektu 

Letom literárnym svetom 4 

podporené FPU. 

Verejnosť 36 

Umyjem si rúčky 2x Prednáška Odborná prednáška v spolupráci 

RÚVZ v Trebišove pre deti na 

tému kedy a ako si správne 

umývať ruky. 

ZŠ 68 

Vynalezárium 

 

Beseda Beseda s mladým českým 

básnikom, textárom 

a pedagógom Robinom Králom. 

Podujatie v rámci projektu 

Letom literárnym svetom 4 

podporené FPU. 

ZŠ 38 

Byl jeden pán 

 

Autorská beseda Mladý talentovaný básnik 

študentov pobavil aj poučil 

svojimi textami a originálnym 

stvárnením svojich kníh. 

Podujatie v rámci projektu 

Letom literárnym svetom 4 

podporené FPU. 

SŠ 35 

Slniečko s Ľubicou Kepštovou 

2x 

Literárny 

workshop 

Literárny workshop s poetkou, 

redaktorkou časopisu Slniečko 

a literárnou kritičkou.  Podujatie 

v rámci projektu Letom 

literárnym svetom 4 podporené 

FPU. 

ZŠ 158 

Lodný denník 3x Edukačná hra Cestovanie pomocou kníh, 

krajinami  pôvodu ich autorov. 

Výsledkom je lodný denník. 

Sprievodné podujatie v rámci 

projektu Letom literárnym 

svetom 4  podporené FPU. 

ZŠ v meste, regióne, 

ŠZŠI 

45 

Čítame pre radosť a poznanie 2x Informačná 

výchova 

V rámci roka čitateľskej 

gramotnosti informačná 

výchova pre deti o knihách 

a čítaní. 

ZŠ v meste 

a regióne, ŠZŠI 

45 

Najväčší rozprávkar  Pavol 

Dobšinský 2x 

Prezentácia, 

edukačná hra 

Powerpointová prezentácia 

o najväčšom zberateľovi 

slovenských rozprávok 

s následným rozprávkový 

kvízom. Sprievodné podujatie 

v rámci projektu Letom 

literárnym svetom 4 podporené 

FPU. 

ZŠ v regióne, ŠZŠI 48 

Dokonalá Gabika a jej knižky – 

nie sú do poličky 2x 

Powerpointová 

prezentácia 

Powerpointová prezentácie 

autorky G. Futovej a jej kníh. 

Sprievodné podujatie v rámci 

projektu Letom literárnym 

svetom 4 podporené FPU. 

ZŠ regióne,  ŠZŠI 37 

Bola raz jedna láska 2x Autorská beseda Autorská beseda Valentína 

Šefčíka. V rámci besedy 

ZŠ 89 
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recitoval svoje básne 

a zodpovedal všetky zvedavé 

otázky. Podujatie v rámci 

projektu Letom literárnym 

svetom 4 podporené FPU. 

Čitatelia odporúčajú čitateľom Čítanie  Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

DECEMBER      

Názov podujatia Forma 

podujatia 

Popis podujatia Cieľová 

skupina 

Úč

ast

níci 
Svět podle Šaška Výstava Interaktívna výstava mapujúca 

život a diele ilustrátora 

Miroslava Šaška. 

Verejnosť 435 

Úžasné krabičky 7x Tvorivá dielňa Tvorivá dielňa zameraná na 

výrobu darčekovej škatuľky 

s parádnymi šnúrkami. 

ZŠ 63 

Milan Igor Chovan 2x Beseda Beseda s autorom zameraná na 

prierez autorovho diela. 

Podujatie v rámci projektu 

Letom literárnym svetom 4 

podporené FPU. 

ZŠ, SŠ 85 

Rozsvietenie vianočného 

stromčeka 6x 

Predvianočné 

stretnutie 

Tradičné rozsvietenie 

vianočného stromčeka prvákmi, 

pri vianočných koledách 

a rozprávkach. 

ZŠ 123 

Dom plný kníh – 2x Informačná 

výchova 

Exkurzia po knižnici, prvá 

návšteva knižnice a rozprávanie 

sa o knihách  a dôležitosti 

knižníc. 

ZŠ v regióne 47 

Vianočné cestovanie 

s Ľubomírom Lehotským 2x 

Zážitková 

beseda 

Beseda spojená s cestovaním 

vláčikom so skutočnými 

rekvizitami. Podujatie v rámci 

projektu Letom literárnym 

svetom 4 podporené FPU. 

ZŠ v meste,  regióne 102 

Etiketa nie je len obyčajné slovo Prezentácia Prezentácia o základných 

pravidlách správania sa 

v bežnom živote ako aj vo 

vyššej spoločnosti. Rozoberá 

najpodstatnejšie normy a fakty, 

ktoré súvisia z pohybom 

a existenciou v kultúrnej 

spoločnosti.  

ZŠ 21 

Tradičná ľudová kultúra – 

Predvianočné a vianočné 

tradície 

Prednáška Rozprávanie o predvianočných 

a vianočných zvykoch 

a tradíciách. 

ZŠ v regióne 17 

Celé Slovensko číta deťom aj na 

Mikuláša 4x 

Celoslovenské 

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, autor Ľ. 

Lehotský. 

ZŠ 164 

Ježiškova dielňa 

 

Tvorivá dielňa Výroba originálnych 

vianočných dekorácií. 

ZŠ 28 

Čitatelia odporúčajú čitateľom Čítanie  Čitatelia odporúčajú každý 

mesiac jednu prečítanú knihu 

ďalším čitateľom. 

Všetky skupiny  

 

      Informačné výchovy pre MŠ, ZŠ, SŠ a verejnosť v počte: 64 

      Ostatných podujatí v počte: 289 

      Spolu uskutočnených podujatí: 353 

      Návštevníkov podujatí: 15 210 
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2. Knižničné ukazovatele 

 

 
 

Ukazovateľ Skutočnosť 

2015 

Skutočnosť 

2016 

KNIŽNIČNÝ FOND   

Celkový stav fondu 48 894 49 907 

V tom :  odborná lit. pre dospelých 17 600 17 906 

              odborná lit. pre deti 2 288 2 345 

              krásna lit. pre dospelých 16 688 17 135 

              krásna lit. pre deti 12 318 12 521 

Počet kn.j.na 1 čitateľa 12,58 12,86 

Počet kn.j.na 1 obyvateľa 2,08 2,13 

Prírastky spolu: 1 451 1 351 

V tom: prírastky kúpou 1 183 1 088 

            prírastky darom a iné 268 263 

V tom :  knihy  1 451 1 351 

              získané z :  príspevok VÚC 363 572 

                                 Dotácia FPU  820 404 

                                 kultúrne poukazy MK SR 0 112 

                                 dary a iné 268 263 

Periodiká                                 48 48 

Úbytky 806 338 

POUŽÍVATELIA (čitatelia)   

Počet registrovaných čitateľov 3 886 3 881 

% čitateľov z počtu obyvateľov 16,59 16,57 

Deti do 15 rokov 1 844 1 917 

Ostatní čitatelia (študenti SŠ,VŠ, dôchodcovia, ostatní dospelí) 2 042 1 964 

VÝPOŽIČKY   

Výpožičky spolu 113 510 113 612 

Z toho: výpožičky absenčné 100 530 100 010 

             Výpožičky prezenčné  12 980 13 602 

ĎALŠIE ČINNOSTI   

Vzdelávacie a kultúrno-spoloč. podujatia 342 353 

Počet návštevníkov podujatí 14 737 15 210 

Počet návštevníkov výpožičných služieb 27 642 27 800 

Počet návštevníkov internetu 3 701 3 120 

Počet návštevníkov knižnice spolu 46 080 46 130 

Metodické návštevy 39 33 

Metodické konzultácie 126 149 

Edičná činnosť 3 2 

Informačné letáky 12 14 

Rešerše 95 82 

 

 

Počet obyvateľov mesta za rok  2016:   23 419 
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KNIŽNIČNÝ  FOND 

 

 

Celkový stav KF podľa tematických skupín 
 2015 2016 

  Krásna lit. pre dospelých 16 688 17 135 

  Náučná lit. pre dospelých 17 600 17 906 

  Krásna lit. pre deti 12 318 12 521 

  Náučná lit. pre deti 2 288 2 345 

  Spolu 48 894 49 907 

 

 

 
 

 

 

Prírastky KF  
 2015 2016 

  Knihy 1451 1 351 

- z VÚC 363 572 

- kult. poukazy MK SR - 112 

-  granty 820 404 

- dary a iné 268   263 
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Prírastky KF  podľa spôsobu nadobudnutia 

 2015 2016 

  Kúpa 1183 1 088 

  Dar 263   259 

  Nahradená 5 4 

  Iné - - 

  Spolu                1451 1 351 

 

 
 

 

 

Prírastky KF podľa tematických skupín  

 2015 2016 

  Krásna lit. pre dospelých 674 665 

  Náučná lit. pre dospelých 499 431 

  Krásna lit. pre deti 249 222 

  Náučná lit. pre deti 29   33 

  Spolu              1451 1 351 
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík  /v €/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

od  zriaďovateľa   / v €/ 

 2015 2016 

Knihy  3600 6 050 

Periodiká 174 1 706 

Spolu 3 774 7 756 
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Čerpanie finančného príspevku na nákup 

kníh a periodík od  zriaďovateľa   / v €/

2015

2016

 2015 
 

2016 

      KNIHY: spolu 10 600 11 337 

od zriaďovateľa /KSK/   3 600 6 050 

dotácia FPU  7 000   4 000 

kultúrne poukazy MK SR 0 1 287 

      PERIODIKÁ: spolu 1 674 1 706 

kultúrne poukazy MK SR      1 500 0 

od zriaďovateľa /KSK/     174 1 706 
 

SPOLU : /knihy a periodiká/ 
 

12 274 
 

13 043 
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Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

z dotácie  FPU  a  MK  SR  / v €/ 

 2015 2016 

Dotácia FPU 7 000 4 000 

Kultúrne poukazy MK SR 1 500 1 287 

Spolu 9 684 5 287 
 

 
 

 
 

Úbytky 

 2015 2016 

Úbytok KF 806 338 
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 2015 2016 

Periodiká  48 48 
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POUŽÍVATELIA 

 

   Počet registrovaných používateľov  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   Percentuálne vyjadrenie registrovaných používateľov 

             2015 2016 

% používateľov z počtu 

obyvateľov 

16,59 16,57 

Počet obyvateľov mesta 23 419 23 419 
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 2015 2016 

Spolu 3 886 3 881 

dospelí ( študenti SŠ, VŠ, dôchodcovia 

a iní) 

2 042 1 964 

deti do 15 rokov 1 844 1 917 
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VÝPOŽIČKY 

 

 

Počet výpožičiek 

 2015 2016 

Spolu 113 510 113 612 
         absenčné výpožičky 100 530 100 010 
         prezenčné výpožičky  12 980   13 602 

 

 
 
 

 
Výpožičky podľa tematických skupín  

 2015 2016 

Krásna lit. pre dospelých 33 631 32 675 

Náučná lit. pre dospelých 27 212 28 338 

Krásna lit. pre deti 31 340 30 458 

Náučná lit. pre deti 12 621 13 116 

Periodiká 8 706 9 025 

Spolu 113 510 113 612 
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Obyvatelia, návštevníci 

 2015 2016 

Počet obyvateľov mesta 23 419 23 419 

Počet návštevníkov podujatí 14 737 15 210 

Počet návštevníkov výpožič. služieb 27 642 27 800 

Počet návštevníkov internetu 3 701 3 120 

Počet návštevníkov knižnice spolu 
/vrátane podujatí/ 

46 080 46 130 

 

 
 

 

 

 

Špeciálne knižnično-informačné služby 

 2015 2016 

Používatelia verejných internetových staníc 172 157 

Počet návštevníkov internetu 3 701 3 120 

Počet bibliografických a faktografických  informácií 4 890 5 220 

Počet ostatných knižnično-inform. služieb 1 660 1 205 

Počet návštevníkov on-line služieb SPOLU: 37 063 41 315 

           Z toho: návštevníci webového sídla knižnice              26 140 31 105 

           Z toho: návštevníci on-line katalógu knižnice 10 923 10 210 

Počet elektronických  referenčných  služieb  

            -  dopytov -  „Spýtajte sa knižnice“ 

 

64 

 

89 

Počet  elektronicky dodávaných dokumentov  

                     (rešerš, MVS- fotokópie článkov) 

 

          179 

 

203 

Počet SMS ohlasovaní rezervácií, rešerší, MVS 181 220 

Počet rešerší 95 82 

Počet MVS žiadaniek  

          Z toho: -  počet objednaných z iných knižníc 

                       - počet zaslaných iným knižniciam 

280 

268 

12 

264 

217 

47 

Počet metodických návštev 39 33 

Počet metodicko-poradenských konzultácií 126 149 
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III. TABUĽKOVÁ  ČASŤ  EKONOMICKÝCH 

UKAZOVATEĽOV 
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                                                               Príloha č. 1         Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 
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                                Príloha č. 2       Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFO V2-01 
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                                                      Príloha č. 3          Prehľad o príjmoch a výdavkoch 
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          IV.   KÓPIA  ŠTATISTICKÉHO  VÝKAZU  KULT 
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             V.   FOTOGRAFICKÁ  PRÍLOHA  AKTIVÍT 
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                                 Kresťanské symboly vo fotografiách Mikuláša Jacečka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  
                                Potulky vesmírom s Vojtechom Rušinom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                 

                                Hurá, fašiangy začínajú! 
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                                 Informačná výchova – Múdrosť čerpáme z kníh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                         Chodíš na strednú, vyber si knihu potrebnú! – informačná výchova 

 

 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                       Život na stoličke, alebo urobte niečo pre seba – L. Ch. Hládeková 
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                                 Letný čitateľský tábor Knihovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

                                 

                                 

                                 Literárny workshop s Jánom Pochaničom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                 Dramatizované čítanie pána Mkrvičku  
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                                Svetozár Hurban Vajanský „Patriarcha Slovákov“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                 Bartók a Drevený princ – interaktívna klauniáda 

                                 

                                 ITY, učenie nikdy nekončí 
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                                  Klára a Tity - beseda s P. Nagyovou-Džerengovou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  beseda s Emíre Khidayer     

 

                                beseda s Lenkou Gahérovou 
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