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1. Všeobecná  charakteristika  organizácie  
 

    

   Zemplínska knižnica v Trebišove je modernou komunitnou knižnicou s aktívnym vplyvom 

na kultúrny a  spoločenský život  v  regióne. Aj v roku 2017 fungovala bez zásadných zmien, 

nakoľko svoje služby už poskytuje dlhodobo a  nezastupiteľne. Jej úspech je postavený na 

stovkách drobných každodenných úkonov, činností  a  akcií. V danom roku sme zvýšili  

užívateľský komfort a vytvorili nové motivačné a inšpiratívne prostredie pre vzdelávanie, 

zážitky a  stretávanie sa. Životný štýl populácie je pre knižnicu veľmi významný, pretože 

s  rôznymi generáciami sme sa museli naučiť rôzne pracovať. U mladých ľudí je využívanie 

nových médií samozrejmé, preto sme sa s tým  aj my rýchlo vyrovnali a  intenzívne sme  

začali využívať nové technológie. Snažili sme sa u detí ako aj po minulé roky naštartovať 

čítanie ako pravidelný návyk a  aby knižnicu vnímali ako prostredie pre trávenie voľného 

času.  

   V podujatiach pre všetky vekové kategórie sme sa snažili uplatňovať našu lokálnu 

a regionálnu identitu, ktorá vychádza z nášho prirodzeného  historického a geografického 

územia, kde sa uchovávajú a  šíria kultúrne hodnoty. Cez svoj informačný aparát 

a elektronické databázy sme počas celého roka sústreďovali informácie z celého nášho 

regiónu  a  z  nich sa potom pre verejnosť zostavujú výstupy v podobe personálnych, 

vecných či predmetových bibliografií.  

   Pre dlhodobú prosperitu knižnice má štruktúra populácie zásadný význam, pretože 

ovplyvňuje obsah a rozsah poskytovaných služieb – veľkosť a zloženie knižničného fondu, 

formy služieb (voľný výber a donášková služba), frekvencia a druh prístupu (fyzický a 

virtuálny), množstvo a zameranie kultúrno-vzdelávacích akcií a počet metodicky 

usmerňovaných knižníc. Smerovali sme k tomu, aby sa vo verejnosti zvyšoval podiel tých, 

ktorí chcú aktívne využívať služby knižnice ako neoddeliteľnú súčasť infraštruktúry 

informačnej a vzdelanostnej spoločnosti. Preto sa naša knižnica vďaka rozširujúcim službám 

a aktivitám  stále viac stáva vyhľadávaným miestom pre vzdelávanie, spoločenské aktivity, 

zábavu a trávenie voľného času, čo vedie k budovaniu pozitívnych sociálnych kontaktov. 

   Za tým všetkým je veľké nasadenie a  nadšenie zamestnancov knižnice, dobrá spolupráca 

s rôznymi organizáciami nielen v  rámci regiónu, ale aj celého Slovenska a  tiež so 

zriaďovateľom Košickým samosprávnym krajom. 

 

 

                                                                                                          Ing. Janka Vargová 

                                                                                                                   riaditeľka 
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2. Komplexné  zhrnutie  predchádzajúceho  roka  
 

 

   Zemplínska  knižnica v Trebišove (ďalej len „knižnica“) v roku 2017 naďalej plnila svoje 

poslanie, ktoré má vymedzené v Zriaďovacej listine a  ktoré jej určuje poskytovanie 

informačných a knihovníckych služieb občanom mesta, žiakom a  študentom stredných 

i vysokých škôl a všetkým ostatným návštevníkom. Toto svoje poslanie plnila na celom 

území mesta Trebišov, vrátane jeho integrovaných obcí.   

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

vychádzala z ďalších základných dokumentov a  to z Organizačného poriadku a Knižničného 

a výpožičného poriadku. 

   Jej úlohou bolo uspokojovať kultúrne, vzdelávacie a informačné potreby občanov, 

podporovať ich celoživotné vzdelávanie, duševný rozvoj, zabezpečovať slobodný prístup k 

informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov,  poskytovať  komplexné knižničné, 

informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych a regionálnych informácií a 

organizovať kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia pre obyvateľov celého 

regiónu. 

 

 

 

2.1  Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 

 

 

   V súčasnosti knižnica sídli v prenajatých priestoroch budovy Mestského kultúrneho 

strediska v Trebišove, na druhom poschodí. Napriek tomu, že má dobrú polohu, existuje aj 

niekoľko negatív. Jedným z nich je chýbajúca čitáreň a študovňa, neexistujú skladové 

priestory a tiež nezabezpečený bezbariérový prístup nielen do knižnice, ale aj do samotnej 

budovy, v ktorej knižnica sídli.   

   Služby sú poskytované  na jednom poschodí, na troch úsekoch – úsek krásnej literatúry 

pre dospelých, úsek náučnej literatúry pre dospelých, úsek literatúry pre deti a mládež. Vo 

vstupnom vestibule je umiestnený centrálny výpožičný pult, pri ktorom sa evidujú všetky 

výpožičky z  jednotlivých úsekov. Všetky dokumenty, ktoré knižnica poskytovala a poskytuje 

používateľom,  sú vo voľnom výbere.  

   Pre svojich používateľov sprístupňuje a pravidelne aktualizuje webovú stránku, online 

katalóg a sociálnu sieť facebook.  Webová stránka a online katalóg sú prehľadné, vždy 

dostupné, s možnosťou fulltextového vyhľadávania a prihlásenia sa do vlastného 

čitateľského konta prostredníctvom katalógu chamo.kis3g.sk. 

   Rok 2017 bol pre knižnicu výnimočný tým, že sa nám podarilo získať finančné prostriedky 

na 3 projekty z dotácie FPU v celkovej výške 10 000 € a  z  MK SR prostredníctvom 

kultúrnych poukazov sme získali 2 408 €.  Z týchto prostriedkov sme v priebehu roka 
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doplňovali knižničný fond a prostredníctvom oddychovej zóny skomfortnili interiér knižnice 

pre našich používateľov.  

   Zároveň sme skvalitnili a zútulnili priestory knižnice novými podlahovými krytinami na 

niektorých oddeleniach a žalúziami na okná. 

   Taktiež sme sa rozhodli riešiť dlhoročný problém s častým výpadkom IT techniky 

a telekomunikačných prostriedkov z  dôvodu starej a nedostačujúcej kabeláže a  to 

rekonštrukciou komunikačnej infraštruktúry.   

   Jednou z prioritných úloh a činnosti knižnice v uplynulom roku bolo naďalej klásť dôraz na 

kvalitné služby poskytované používateľom pri ich vzdelávaní, na kvalitu organizovaných 

aktivít pre širokú verejnosť a na ďalšie rozvíjanie už zabehnutej spolupráce so všetkými 

základnými a  strednými školami v  meste a  regióne. Samozrejme naša spolupráca 

pokračovala aj s ostatnými organizáciami a inštitúciami v meste.  

   Pozornosť sme sústreďovali na ďalší prioritný cieľ a  to podporu celoživotného vzdelávania 

a zvyšovanie informačnej gramotnosti našich používateľov s  hlavným zameraním najmä na 

dve kategórie používateľov -  na deti a  mládež a na čitateľskú kategóriu seniorov.  

   Pri podujatiach sme sa snažili uplatňovať  lokálnu a regionálnu identitu, ktorá vychádza 

z nášho prirodzeného historického a geografického územia. 

   V rámci úspešne fungujúceho projektu ITY učenie nikdy nekončí prebiehala realizácia 

kurzov nielen pre seniorov, ale aj ostatných záujemcov a cieľom kurzov bolo zoznámiť 

a  naučiť našich záujemcov základy práce s  počítačom a  orientáciou na internete. 

Ústretovým krokom k  verejnosti bolo  aj zakúpenie a  sprístupnenie biblioschránky pre 

čitateľskú verejnosť a to pred budovou, v ktorej sa nachádza knižnica. Táto nová služba aj 

v budúcnosti umožní našim používateľom vrátenie vypožičaných kníh do knižnice aj mimo 

výpožičného času, teda kedykoľvek, bez ohľadu na otváraciu dobu knižnice.  

   Knižnica v minulom roku ponúkla svojim čitateľom aj ďalšie inovatívne služby. Jednou 

z nich bola aj Book a Librarian alebo Knihovník Váš sprievodca pri hľadaní informácií, ktorej 

úlohou bolo aby si čitateľ dobrovoľne vybral knihovníka, ktorý by mu pomohol zorientovať 

sa vo svete informácií v našej knižnici, aby si zvolil čas a deň kedy chce využiť erudované 

služby ktoréhokoľvek knihovníka.  

   Služba Komfort bez stresu bola zase určená všetkým novým čitateľom, ktorí ešte v knižnici 

neboli a potrebujú sa zorientovať a zoznámiť s knižnicou a jej službami.  

   Na základe dotácie FPU a podpory nášho projektu Chill out zone  ∕oddychová zóna, sme 

v knižnici zariadili príjemné oddychové prostredie pre dospelých návštevníkov a 

používateľov a tiež pre deti a mládež. V rámci tejto oddychovej zóny sme zakúpili 

a ponúkame tiež výpožičky e-kníh a e-čítačiek a to prezenčne aj absenčne. Všetky zavedené 

novinky mali u našich návštevníkov úspech, naši čitatelia oceňovali najviac službu Komfort 

bez stresu a tiež vytvorenie oddychovej zóny. V závere roka sme používateľom sprístupnili 

ďalšiu novú online službu chat na web stránke knižnice, ktorou plánujeme v budúcnosti 

zvýšiť úroveň komunikácie so všetkými kategóriami čitateľov. 

   Medzi prioritné úlohy knižnice každoročne neodmysliteľne patrí aj ďalšie budovanie 

knižničného fondu univerzálneho charakteru a  v relatívnej úplnosti. Akvizičná politika 
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v oblasti nákupu literatúry sa aj v uplynulom roku riadila pokynmi akvizičnej komisie 

a akvizičného plánu s  hlavným zreteľom na kvalitnú, aktuálnu a čitateľmi najžiadanejšiu 

literatúru. Objednávky a nákup literatúry sme uskutočňovali v úzkom prepojení 

s vydavateľmi, distribútormi a kníhkupcami i priamym výberom s cieľom nákupu kníh 

s najvyšším možným rabatom. Finančné prostriedky na nákup fondu sme získali na základe 

podporeného projektu z  FPU, od zriaďovateľa KSK a tiež prostredníctvom kultúrnych 

poukazov z MK SR. Uplynulý rok bol v nákupe literatúry veľmi priaznivý, pretože do fondu 

našej knižnice pribudlo 2001 nových zväzkov kníh v celkovej hodnote 18 485 €. Je to za 

posledných pár rokov najvyššia suma pre nákup literatúry.  

     V roku 2017 sa knižnica znova 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 18. 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...2017, ktorého krstnou 

mamou bola už po 9-krát p. Oľga Feldeková. Obidva projekty sú zamerané  na čítanie, 

čitateľskú gramotnosť a podporu čítania u detí. Už niekoľko rokov realizujeme Pasovačku 

všetkých prvákov za čitateľov knižnice. Znovu sme organizovali už v poradí 7. ročník  

minifestivalu detskej knihy Čítame si radi, podelíme sa aj s Vami, na ktorý pozývame známe 

osobnosti detskej literatúry - spisovateľov, ilustrátorov, dramatizovaných zabávačov 

a  pripravujeme pre svojich detských návštevníkov deň plný napätia, hier, zábavy, šantenia 

a pohody.  Počas letných prázdnin niekoľko rokov pripravujeme pre prázdninujúce deti tzv. 

prázdninové stredy na vyplnenie voľného času detí počas prázdnin. Na rôznorodé aktivity 

bol bohatý aj náš týždenný letný detský čitateľský tábor KNIHOVNÍČEK, ktorý bol 

zrealizovaný už po 11-ty krát.  

   Za úspechy minulého roku považujeme aj takmer všetky jesenné aktivity, ktoré 

uskutočňujeme vďaka podpore FPU a tiež nášho zriaďovateľa, ktorý sa už niekoľko rokov 

podieľa na spolufinancovaní projektu „Letom literárnym svetom – motivácia čítania u detí, 

mládeže a dospelých“. V uplynulom roku to bol už 5. ročník jeho realizácie. Projekt si získal 

svojich účastníkov, pretože si v ňom nájdu obľúbené a zaujímavé aktivity všetky kategórie 

návštevníkov.  Nemožno nespomenúť aj nádhernú a unikátnu putovnú výstavu  Biblia na 

cestách, ktorá predstavila Bibliu – knihu kníh z historického hľadiska, ale predovšetkým 

z pohľadu jej posolstva súčasnému človeku a našej knižnici zabezpečila takmer tisícovú 

návštevnosť.  

   Špeciálne aktivity sme realizovali pre žiakov Špeciálnych ZŠ v meste, pre žiakov ZŠ 

s prevažujúcim počtom rómskych žiakov, pre deti a adolescentov trpiacich duševnými 

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

v regióne aj pre obyvateľov Charitného domu OZ Teresa Benedicta Trebišov.  
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   Pre seniorov boli uskutočnené semináre a  vzdelávacie tvorivé dielne na zvládnutie 

základov práce s PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu. 

   Zorganizovanými aktivitami knižnica zintenzívnila svoju spoluprácu s materskými, 

základnými i strednými školami v  meste a  ostatnými subjektmi, s ktorými máme 

vybudovanú už dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu.  Posilnili sme už vzniknuté partnerstvá 

a podarilo sa nám vybudovať aj niektoré nové. 

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

čitateľa knižnice zdarma a to na Valentína, v mesiaci knihy, na MDD, na náhodnú šťastnú 

hodinku.       

   Do fondu knižnice sme v roku 2017 zakúpili 2001 knižničných jednotiek, odoberali sme 52 

titulov novín a časopisov,  zaregistrovali sme 3 852 čitateľov, ktorým  sme požičali 113 920 

knižničných dokumentov, navštívilo nás spolu 46 029 návštevníkov. Pre používateľov sme 

na objednávku vypracovali 44 rešerší. Pre širokú čitateľskú i nečitateľskú verejnosť sme 

pripravili 356 výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí.   

   Na záver môžeme konštatovať, že rok 2017 bol pre našu knižnicu úspešným rokom. 
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2.2  Základné  ukazovatele  odbornej  činnosti  a  hospodárenia 

 
 
 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2016 2017  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice spolu 3 881 3 852 KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu 113 612 113 920 KULT – 3.Modul r.1 

z toho absenčných 
100 010 

 
101 070 

KULT – 3.Modul r.2 

z toho prezenčných 13 602 12 850 KULT – 3.Modul r.3 

knižničný fond  - stav/počet 49 907 50 905 KULT – 2.Modul, r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu  46 130 46 029 KULT – Modul , r. 19  

platená návštevnosť 3 881 3 852 

vypĺňať ako 
v predchádzajúcich 
rokoch 

neplatená návštevnosť 42 249 42 177 

 vypĺňať ako 
v predchádzajúcich 
rokoch 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 
(celkový počet aktivít) 353  356   KULT – 4.Modul r.3 

Finančná oblasť 2016 2017  

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu       

náklady na činnosť knižnice spolu      162 110,- 188 862,-  KULT – 5. Modul, r. 18 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  109 896,- 121 357,- 
KULT – 5. Modul, r. 
21+r.25+r.26 

Prevádzkové náklady 32 279,- 35 453,- KULT -  5. Modul, r. 28 

Kapitálové výdavky  3 934,-   KULT -  5. Modul, r. 33 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku  152 740,-  165 775,- 
k 31.12. , účtovné 
výkazy 

výdavky na činnosť  13 328,-  23 087,-   31.12., účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu 166 068,-  189 758,- KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky  140 322,- 165 204,-  
 k 31.12., účtovné 
výkazy 

na kapitálové výdavky  3 934,-   
 k 31.12. , účtovné 
výkazy 

spolu 144 256,-  165 204,-   KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu     KULT – 5.Modul, r. 17 

z vlastnej  činnosti 10 125,-   12 146,- 

KULT – 5.Modul, r. 
15+16 -vstupné, vložné, 
poplatky,  
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dary a sponzorské      KULT – 5.Modul, r. 12 

spolu  10 125,- 12 146,-    

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy  2 287,- 2 408,-   získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest   KULT – 5.Modul, r. 5 

domáce projekty: tuzemské granty spolu  9 400,-  10 000,- KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu      KULT – 5.Modul, r. 10 

počet podaných projektov  6   4  projekt: tuzemský aj 
zahraničný, FPU, MK SR, 
ÚV SR, zahraničné 
granty, granty zo 
súkromných nadácií,  
projekty (transfery) 
z obcí - mimo 
kultúrnych poukazov 

počet schválených projektov 3  4 

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu   11 687,- 12 408,-  

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2016 2017   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými 
KZ v KSK 2 2   

počet nových partnerstiev 4 5    

počet nových kľúčových aktivít 2 3   
počet kľúčových mediálnych výstupov   3  6   

Strategický rozvoj 2016 2017   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja            áno            áno áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja 

Zvyšovanie 
čitateľskej 
gramotnosti  

Koncepcia 
rozvoja knižnice 
na roky  
2018-2025   

plnenie prioritných cieľov v roku 2017 

Podpora celoživotného 
vzdelávania a zvyšovanie 
informačnej gramotnosti 
používateľov 

Svoju činnosť 
zameriavame na dve 
kategórie používateľov      
a to na deti a mládež a 
na čitateľskú kategóriu 
seniorov 
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3. Vyhodnotenie  plnenia  úloh  na  úseku  odbornej  činnosti 
 
 
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017 
 

 Aktivita Popis 

Týždeň slovenských knižníc   
13. – 17.3.2017 
 

- Besedy s autormi  
– Ružena Anďalová, spisovateľka, 
– Lenka Šingovská, redaktorka a vydavateľka     
– Emily D. Beňová – beseda a krst najnovšej knihy                                

- Výstava detských ilustrácií – SLOVENSKO krajina plná 
tajomstiev  

- Scénické čítanie pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky 
- Informačné výchovy 
- Burza kníh 
- Zľavnené zápisné  

 

Noc s Andersenom 
 31.3.2017 – 1.4.2017 

11. ročník medzinárodného podujatia pre deti – nocovanie v knižnici 
so zábavou, hrami, súťažami 
 

Týždeň vo farbách dúhy – 
knižnica trochu inak  
9.-12.5.2017 
 

Zamestnanci oblečení vo farbe dňa a realizácia aktivity pre jednotlivé 
skupiny  

- Modrý pondelok pre rodičov na rodičovskej dovolenke 
- Zelený utorok pre seniorov 
- Červená streda pre deti a mládež 
- Žltý štvrtok pre hendikepovaných ľudí 
- Biely piatok pre jazykové a národnostné menšiny 

 

Minifestival detskej knihy - 
Čítame si radi, podelíme sa aj 
s Vami 
8.6.2017 

7. ročník minifestivalu detskej knihy – ohňostroj  zábavy, súťaží, hier. 
Originálne čítanie, ilustrátorský workshop, besedy so spisovateľmi, 
zábavné a športové aktivity pre deti, tvorivé dielne, maľovanie na tvár 
 

Knihovníček 
21.-25.8.2017 

Týždenný letný detský čitateľský tábor s celodenným programom. Deti 
zmysluplne  trávili prázdninový čas v knižnici jeden celý týždeň od 8,00 
– 16,00 h. 
 

Slovo ako chlieb 
30. výročie vzniku LUK-u 
(Literárno-umeleckého klubu pri  
ZK TV)     13.12.2017 

Spracovanie, grafická úprava a vydanie zborníka Slovo ako chlieb, 
literárne matiné s regionálnymi autormi a pozvanými hosťami spojené 
s  prezentáciou zborníka pri 30. výročí jeho vzniku 
 
 

Sakrálne objekty od prvých 
písomných prameňov po 
súčasnosť v trebišovskom regióne 
(priebežne počas kalendárneho 
roka) 

Mapovanie, zber informácií o sakrálnych objektoch, príprava na 
vydanie publikácie 
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3.1  Plnenie štandardov 

 
 
 

Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2017 

Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2% z knižného 
fondu 

 1 723 kn.j.    
3,38 %  z knižného 
fondu 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur  
na knihu 

  
10,73 € na knihu 

Počet titulov periodík 
 

 
35 - 50 
50 – 80 
100 – 150 

Podľa počtu obyvateľstva 
v danom meste 
5 000 – 20 000 obyvateľov 
20 000 – 40 000 obyvateľov 
nad 100 000 obyvateľov 

 
52 titulov periodík 

Počet 
prevádzkových hodín 

min. 50 hodín 
/ týždeň  

   
          50 hodín 
týždenne 

Počet výpožičiek na 1 
zamestnanca 
vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti 
 

60 – 80% zo 
slovenského 
štandardu  
9 000 – 12 000 
výpožičiek  

Výpožičky na 1 zamestnanca 
(pracovníka služieb) 
vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti 

 
           12 658 

Počet výpožičiek na 1 čitateľa 
 

min. 20 / rok Sledovať zo štatistického výkazu – 
výpožičky celkom 

29,57 

Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných knižnicou 

4 ročne  6 služieb  

Počet marketingových aktivít so 
zameraním na propagáciu 
knižnice 

4  6 

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika a digitalizácia  

4 Vydané bibliografie, metodické 
materiály, publikačná činnosť 
z regionálnych fondov, 
(digitalizácia – prevod 
knižničného dokumentu do 
elektronickej formy   za účelom 
ochrany a sprístupnenia ) 

5  + 14 informačných 
letákov 

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 

8  15 besied so 
spisovateľmi, 
3 prezentácie nových 
kníh za účasti autorov 
12 výstav 

 
Počet podujatí zamerané na 
celoživotné vzdelávanie 

 
2 

 
 

 
5 
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3.2  Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
 
 

I. HLAVNÁ  ČINNOSŤ 
 
 

1. Knižničné fondy 
 

 

Stav knižničného fondu  k 31.12.2017 50 905  knižničných jednotiek  /ďalej kn. j./ 

Prírastok knižničného fondu   2 001 kn. j. 

Úbytok knižničného fondu   1 003 kn. j. 

Prírastok periodík        52 titulov 

     

 

K 31.12.2017 bolo v knižnici evidovaných celkom 50 905 knižničných jednotiek v zložení:  

                odborná literatúra pre dospelých 17 969 zväzkov kníh,  

                odborná literatúra pre deti 2 400 zv. kníh,  

                krásna literatúra pre dospelých 17 896 zv. kníh,  

                krásna literatúra pre deti 12 640 zv. kníh.  

     Do celkovej databázy knižničného fondu v uplynulom roku pribudlo a bolo 

zaevidovaných a zaprírastkovaných 2 001 zv. kníh (vrátane darov od čitateľov a autorov 

kníh) v celkovej hodnote 18 485 €.  

     Finančné prostriedky na nákup literatúry knižnica čerpala z viacerých zdrojov, z ktorých 

priebežne nakupovala knihy: 

- z účelovo pridelených financií od zriaďovateľa KSK vo výške 2 500 € bolo zakúpených   

227 zv. kníh, 

- z vlastných rozpočtových prostriedkov  od zriaďovateľa KSK v  sume 7 259 € bolo 

zakúpených 673 zv. kníh,  

- z  prostriedkov získaných z  kultúrnych poukazov a  prefinancovaných MK SR 

v hodnote 2 408 € sme zakúpili 206 zv. kníh,   

- z podpory Fondu na podporu umenia (FPU)  v celkovej čiastke 6 000 € sme zakúpili 

584 zv. kníh,  

- spolufinancovanie projektu z FPU od zriaďovateľa KSK 318 €, z čoho kúpených bolo 

33 zv. kníh.   

Okrem toho do knižničného fondu pribudli aj knihy prostredníctvom darov  od čitateľov,  

ale aj priamo od autorov kníh v počte 278 zv.  

     Prírastky literatúry podľa tematických skupín a tried exemplárov pribudli do fondu 

z krásnej literatúry pre dospelých v počte 973 zv., z náučnej literatúry pre dospelých v počte 

643 zv. kníh, z krásnej literatúry pre deti v počte 326 zv. kníh a z náučnej literatúry pre deti 

v počte 59 zv. kníh. 
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   Na základe pokynov akvizičnej komisie, vypracovaného akvizičného plánu a úzkeho 

prepojenia jednotlivých úsekov činnosti knižnice sa uskutočňovala akvizičná politika 

celkového nákupu literatúry. Priebežne, najčastejšie však 1 x mesačne a podľa stavu 

finančných  prostriedkov sa uskutočňovali nákupy literatúry s hlavným dôrazom na 

požiadavky čitateľov, titulovú pestrosť a bohatosť a tiež na včasné ustriehnutie a následné 

zabezpečenie viaczväzkovej literatúry.   

   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. Ponuky na nákup knižničného fondu prichádzali aj od ďalších 

vydavateľov a distribútorov, ktorí však neponúkali výhodný rabat, ale túto literatúru sme 

vedeli zabezpečiť u iných predajcov a so zľavou. 

     Všetky získané dokumenty boli spracované plne automatizovane v informačnom 

systéme KIS Virtua a zaevidované pod prírastkovými číslami 164 353 – 166 353.      

      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 a  následne aj automatizovane elektronickým zasielaním upomienok 

čitateľom, ktorí pozabudli vrátiť vypožičané knihy a to na základe ich emailových adries 

uvedených na prihláškach.  

     Priebežne počas roka boli z fondu knihy aj vyraďované z dôvodu duplicity až multiplicity 

dokumentov, ďalej straty, opotrebovania a nedobytnosti dokumentov. Tieto knižničné 

jednotky, na základe rozhodnutia vyraďovacej komisie, boli   z  knižničného fondu vyradené 

a zaevidované do zoznamu úbytkov. Celkový úbytok knižničného fondu v roku 2017 

predstavoval 1 003 knižničných jednotiek. 
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1.1  Kvantitatívne ukazovatele – KNIŽNIČNÉ FONDY 

 
Celkový stav KF podľa tematických skupín 

 2016 2017 

  Krásna lit. pre dospelých 17 135 17 896 

  Náučná lit. pre dospelých 17 906 17 969 

  Krásna lit. pre deti 12 521 12 640 

  Náučná lit. pre deti 2 345 2 400 

  Spolu 49 907 50 905 

 

 
 
 
Prírastky KF  

 2016 2017 

  Knihy 1 351 2 001 

- z VÚC 572 933 

- kult. poukazy MK SR 112 206 

-  granty 404 584 

- dary a iné 263 278 
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Prírastky KF  podľa spôsobu nadobudnutia 

 2016 2017 

  Kúpa 1 088 1 723 

  Dar 259 278 

  Nahradená 4 - 

  Spolu 1 351 2 001 

 

 
 
 
 
Prírastky KF podľa tematických skupín  

 2016 2017 

  Krásna lit. pre dospelých 665 973 

  Náučná lit. pre dospelých 431 643 

  Krásna lit. pre deti 222 326 

  Náučná lit. pre deti 33 59 

  Spolu 1 351 2 001 
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík  /v €/ 
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík

2016 2017

 2016 2017 

      KNIHY: spolu 11 337 18 485  

od zriaďovateľa /KSK/ 6 050 10 077 

dotácia FPU   4 000 6 000 

kultúrne poukazy MK SR 1 287 2 408 

      PERIODIKÁ: spolu 1 706 1 865  

kultúrne poukazy MK SR 0 0 

od zriaďovateľa /KSK/ 1 706 1 865 
 

SPOLU : /knihy a periodiká/ 
 

13 043 
  

20 350 € 
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Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  
od  zriaďovateľa   / v €/ 

 2016 2017 

Knihy  6 050 10 077 

Periodiká 1 706   1 865 

Spolu 7 756    11 942 € 

 
 

 
 
 
 
Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  
z dotácie  FPU  a  MK  SR  / v €/ 

 2016 2017 

Dotácia FPU 4 000 6 000 

Kultúrne poukazy MK SR 1 287 2 408 

Spolu 5 287    8 408 € 
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Úbytky 

 2016 2017 

Úbytok KF 338 1 003 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Periodiká 

 2016 2017 

Periodiká  48 52 
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2. Služby 
 
  
   V uplynulom roku základné knižnično-informačné služby - prezenčné a absenčné 

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

knižnica poskytovala bezplatne, tak ako jej to ukladá Zákon o knižniciach.  

   Špeciálne knižnično-informačné služby - medziknižničnú výpožičnú službu (MVS), 

rezervovanie dokumentov, spracovanie rešerší, skenovanie, reprografické služby z 

knižničných dokumentov boli službami platenými.  

   Svojimi špecifickými činnosťami knižnica, ako otvorený komunitný priestor, prispievala k 

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

obyvateľstva, sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov 

regionálneho charakteru a zabezpečovala slobodný prístup k informáciám šíreným na 

všetkých druhoch nosičov pre všetky vekové kategórie svojich používateľov bez rozdielov 

a obmedzení.      

    V priebehu roka sme našim používateľom ponúkli ďalšie nové doplnkové služby, ktorými 

sme sa snažili skvalitniť ich komfort a spríjemniť interiér knižnice. Bola to služba Book 

a Librarian alebo Knihovník, Váš sprievodca pri hľadaní informácií, ktorá ponúkala všetkým 

našim používateľom, nielen novým čitateľom, možnosť zoznámiť sa s knižnicou 

prostredníctvom knihovníka, ktorého si sami zvolili a ktorý ich potom erudovane sprevádzal 

svetom informácií v našej knižnici. Chill out zone/oddychová zóna v knižnici bola ďalšou, 

úplne novou službou,  v rámci ktorej sme poskytovali aj výpožičky e-čítačiek a e-kníh 

prezenčne aj absenčne. Je to vytvorenie príjemného oddychového priestoru v knižnici 

s možnosťou oddychu na pohodlných kreslách a pohovkách.  

     V rámci úspešne fungujúceho projektu ITY učenie nikdy nekončí sme pokračovali 

v realizácií kurzov nielen pre seniorov, ktoré ich zoznamovali s informačnými technológiami 

a učili práci s počítačom a orientácií na internete. Tieto kurzy sme  rozšírili a ponúkli ich aj 

znevýhodneným skupinám obyvateľov mesta a regiónu. Naďalej  pokračovala aj služba 

Komfort bez stresu – pre všetkých nových čitateľov  na zoznámenie sa s knižnicou, ale aj on-

line katalógom knižnice, či  jej rozmanitými službami.  Skvalitnili sme služby  Donáška kníh 

do domu pre imobilných, starších a dlhodobo chorých občanov a tiež službu Balíček kníh na 

dovolenku, ktorú sme  realizovali už štvrtý rok a jej podstatou je pripraviť, vybrať 

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

resp. balíček kníh na jeho dovolenku.  

     Ústretovým krokom smerom k verejnosti bolo aj zakúpenie biblioschránky na voľnom 

priestranstve pred budovou, v ktorej je umiestnená knižnica. Biblioschránka umožňuje 

našim čitateľom vrátiť knihy bez ohľadu na otváraciu dobu knižnice. 

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

knižnice zdarma :    

- na Valentína, 

- v rámci Týždňa slovenských knižníc, 
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- účastníkom medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, 

- na náhodnú šťastnú hodinku,  

- na MDD. 

     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.  

   V závere roka sme našim používateľom sprístupnili ďalšiu novú online službu chat na web 

stránke knižnice, ktorou plánujeme v budúcnosti zvýšiť úroveň komunikácie so všetkými 

kategóriami čitateľov. 

 
 
 

2.1  Používatelia – čitatelia 
 
 
   K 31.12.2017 knižnica evidovala spolu 3 852 registrovaných používateľov /čitateľov/.  

Z celkového počtu bolo zaregistrovaných 1 976 čitateľov do 15 rokov a 1 876 všetkých 

ostatných dospelých čitateľov (vrátane stredoškolských a  vysokoškolských študentov, 

zdravotne znevýhodnených občanov i  seniorov). Napriek slabému demografickému vývoju 

a pomerne veľkej komunite rómskeho obyvateľstva môžeme konštatovať, že celkový počet 

čitateľov v našej knižnici neklesá (oproti r. 2016 pokles len o 29 čitateľov). Predpokladáme, 

že dôvodom je aj množstvo ďalších doplnkových služieb, ktoré sme v  priebehu roka 

ponúkali našim čitateľom a  tiež množstvo aktivít tak vzdelávacích ako aj kultúrno-

spoločenských, ktoré sme organizovali.  

   Zároveň tiež  aj v  roku 2017 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 16,38 %          (23 

523 obyvateľov mesta). 
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     Z kultúrnych   poukazov   sme   získali  2 408 €   a  z  toho   bolo  zaregistrovaných (nových 

aj tých, ktorí si aktualizovali svoje členstvo v knižnici) 804  používateľov, z toho 52 

pedagógov,   296  stredoškolských študentov  a  456  detí do 15 rokov.  

 
 

2.1.1 Kvantitatívne ukazovatele - POUŽÍVATELIA – ČITATELIA 
 
 
  Počet registrovaných používateľov  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   Percentuálne vyjadrenie registrovaných používateľov 

 2016 2017 
% používateľov z počtu 
obyvateľov 

16,57 16,38 

Počet obyvateľov mesta 23 419 23 523 
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2.2  Výpožičky 
 
 
   V roku 2017 si používatelia a  návštevníci  z  fondu knižnice vypožičali spolu 113 920 

dokumentov,  z toho absenčných 101 070 výpožičiek (čo predstavovalo 88,72 %   

z celkového počtu výpožičiek)  a  prezenčných 12 850 výpožičiek (čo predstavovalo 11,28 

% z celkového počtu výpožičiek).  

     Počet výpožičiek je veľmi premenlivý ukazovateľ a ťažko ovplyvniteľný zo strany 

knižnice, keďže náš knižničný fond je uložený vo voľnom výbere a preto tento čitateľský 

výber knižnica nijako neovplyvňuje len napomáha pri požiadavkách čitateľov. Najčastejšie 

naši čitatelia požadujú novú literatúru a to nielen beletristickú, ale aj odbornú, ktorú pre jej 

finančnú náročnosť nedokážeme zabezpečiť a hlavne zakúpiť v uspokojivom množstve.  

    Knižnica zvýšila počet odoberaných titulov periodík na 52 titulov, z ktorých v priebehu 

roka naši používatelia uskutočnili 8 896 výpožičiek.      

     Knižnicu navštívilo spolu 46 029 návštevníkov, ktorým sme poskytli nielen absenčné 

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

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

Z celkového počtu bolo návštevníkov výpožičných služieb spolu 27 875, návštevníkov 

kultúrno-vzdelávacích podujatí 15 550 a návštevníkov internetu 2 604.  

 

 
2.2.1 Kvantitatívne ukazovatele – VÝPOŽIČKY 

 
 
Počet výpožičiek 

 2016 2017 

Spolu 113 612 113 920 

         absenčné výpožičky 100 010 101 070 

         prezenčné výpožičky   13 602 12 850 
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Výpožičky podľa tematických skupín  
 2016 2017 

Krásna lit. pre dospelých 32 675 31 978 
Náučná lit. pre dospelých 28 338 29 026 
Krásna lit. pre deti 30 458 30 108 
Náučná lit. pre deti 13 116 13 912 
Periodiká 9 025 8 896 
Spolu 113 612 113 920 

 
 

 
 
 
 
 

2.3   Výchovno - vzdelávacie a kultúrno - spoločenské podujatia  
 

 
 
   V roku 2017 pripravila a  uskutočnila knižnica v Trebišove spolu 356 výchovno-

vzdelávacích a  kultúrno-spoločenských podujatí s voľným vstupom, na ktorých sa 

zúčastnilo 15 550 návštevníkov. Táto činnosť tvorila významnú a dôležitú časť práce 

odborných zamestnancov knižnice, pretože bola príležitosťou na propagáciu jednak 

všetkých knižničných služieb, ale tiež v rámci uskutočnených aktivít na propagáciu 

slovenských autorov a ich tvorbu a tým na podporu a vzbudenie informačnej, čitateľskej 

a literárnej gramotnosti našich návštevníkov. No a v neposlednom rade aj k získavaniu ich 

pozitívneho vzťahu k čítaniu a  k opakujúcim sa návštevám knižnice.  

   Všetky svoje aktivity pre školy, ale aj širokú verejnosť,  sme sa aj v uplynulom roku snažili 

koncipovať s  cieľom v  čo najväčšej miere prispievať k rozvoju čitateľskej gramotnosti 

a celoživotného vzdelávania návštevníkov.  
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   V rámci výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí sme sa zamerali na 

besedy, prednášky, powerpointové prezentácie, literárne akcie rôzneho druhu pre deti, 

mládež  a dospelých, zážitkové, dramatizované, hlasné a scénické čítania, interaktívne 

úlohy, kvízy, hry a súťaže, kreatívne workshopy, biblioterapie, literárne a  tvorivé dielne, 

výstavy a informačné výchovy.  

   Každoročne počas  marca - mesiaca kníh, organizujeme najviac aktivít a podujatí. Ani rok 

2017 nebol iný. V rámci tohto mesiaca prebiehal celoslovenský Týždeň slovenských 

knižníc, kde sme sústredili bohatú škálu rôznorodých aktivít. Pozvanie na besedu prijali 

šéfredaktorka vydavateľstva Class Lenka Šingovská, ktorá zároveň zapožičala aj putovnú 

výstavu Slovensko – krajina plná tajomstiev a regionálna autorka Ružena Anďalová, ktorá 

čitateľom predstavila svoju tvorbu. Počas celého týždňa prebiehali informačné výchovy 

zamerané na čitateľskú gramotnosť, vzdelávanie, orientáciu v knižničnom fonde a možnosť 

vyhľadávania nových informácií. V tomto týždni nás navštívila autorka ženských románov 

a sci-fi žánru Emily D. Beňová, ktorá zároveň prezentovala a krstila svoju novú knihu. Už 

tradične sme nevynechali ani Deň ľudovej rozprávky, kde sme predstavili slovenského 

rozprávkára a prezentovali jeho slovenské ľudové rozprávky. Cez jarné prázdniny mali deti 

možnosť stráviť svoj voľný čas pri knihe, čítaní, hre a tvorivej dielni v rámci aktivity Hurá, 

jarné prázdniny v knižnici. 

   Zapojili sme sa do viacerých celoslovenských projektov: Šaliansky Maťko, Deň ľudovej 

rozprávky, Les ukrytý v knihe, Celé Slovensko číta deťom, Celé Slovensko číta deťom aj na 

Mikuláša, čitateľský maratón pod záštitou Unicefu Čítajme si... a taktiež aj do 

medzinárodného podujatia Noc s Andersenom. Uskutočnili sme podujatia v rámci projektu 

Košického samosprávneho kraja pod názvom Cestujúce bábky, ktorého zámerom bolo 

zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska. Sprístupnili sme 

výstavu fotografií zo zákulisia z  natáčania televíznych bábkových inscenácií, výstavu 

vybraných lokalít na Roll up, sprostredkovali sme stretnutie s tvorcami televíznych 

inscenácií Petrom Himičom a Ivanom Sogelom. Študenti pedagogickej školy v rámci 

projektu mali možnosť v tvorivej dielni ušiť dve bábky, dvoch manekýnov za odbornej 

asistencie bábkárky - kostymérky Viery Šebejovej  a  žiaci základnej školy navštívili 

predstavenie a workshop v Bábkovom divadle v Košiciach.  

   Naďalej pretrvávala spolupráca s  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

v Trebišove  a  príslušníkmi Mestskej polície, ktorých sme pozývali na prednášky. Našou 

ťažiskovou úlohou bol aj Týždeň vo farbách dúhy, v rámci ktorého vždy jeden deň v týždni 

bol venovaný inej komunite (rodičia s deťmi, hendikepovaní návštevníci, seniori, 

stredoškolská mládež a deti základných škôl). Druhou aktivitou bol minifestival detskej 

knihy – Čítame si radi, podelíme sa aj s vami pre žiakov základných škôl, kde sme 

odprezentovali a propagovali čítanie, knihy a knižnicu.  Celý festival svojou účasťou 

obohatili autorka kníh pre deti a mládež Gabriela Futová a ilustrátor Miroslav Regitko. 

Letné prázdninové stredy sme deťom spestrili prázdninovým čítaním a tvorením pod 

názvom Poďme zahnať nudu, kde deti mali možnosť čítať, tvoriť, vyrábať, jednoducho 

zmysluplne stráviť stredajšie odpoludnie v knižnici. Posledný prázdninový týždeň sa niesol 
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v znamení už jedenásteho ročníka letného čitateľského tábora Knihovníček, ktorý do 

knižnice opäť prilákal mladých čitateľov. Svojou návštevou, počas horúcich letných dní, 

táborových účastníkov osviežila autorka kníh pre deti a mládež Svetlana Majchráková.  Aj 

v tomto roku sa konalo v rámci projektu LiStOVáNí scénické čítanie Legenda H+Z, ktoré 

bolo súčasťou Dni českej kultúry na Slovensku. Počas roka sme našim návštevníkom ponúkli 

krsty a prezentácie kníh autorky Emily D. Beňovej a autorky Dominiky Würll. 

   V priebehu roka sme sa zameriavali aj na ďalšie besedy, prednášky, vzdelávacie 

powerpointové prezentácie s dôrazom na významné výročia spisovateľov a ich tvorbu, 

literárne pásma známych titulov rôznych autorov, zážitkové a hlasné čítania, biblioterapie, 

či súťažno-zábavné hry a kvízy vždy v úzkom prepojení s výchovno-vzdelávacím programom 

škôl. 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 aktivity podporujúce lokálnu a regionálnu identitu a to zvyky 

a tradície nášho regiónu prostredníctvom zážitkových prezentácií. Ročný cyklus ľudových 

zvykov a  obyčajov  u nás v knižnici sme začali oživením  fašiangových tradícií s názvom 

Fašiangy – zvyky a obyčaje našich predkov. Po nich nasledovala Štyridsiatnica a Veľká noc, 

v jeseni zase  Temný čas bosoriek a stríg no a predvianočné obdobie bolo zamerané na 

Sviatky pokoja a radosti. Tu sa prejavila naša lokálna a regionálna identita. 

   Aj v tomto roku bol medzi verejnosťou úspešný  projekt ITY učenie nikdy nekončí II, 

ktorým sme  ponúkali semináre zamerané na získanie informačnej gramotnosti. 

   V poradí už piaty ročník projektu Letom literárnym svetom 5 – motivácia čítania u detí, 

mládeže a dospelých, bol podporený finančnou dotáciou z Fondu na podporu umenia.  

Zaujímavými metódami sme sa sústredili na podporu čítania u detí, mládeže, ale aj 

dospelých zorganizovaním osobných stretnutí a besied so  súčasnými tvorcami literatúry - 

spisovateľmi, ilustrátormi, cez literárne a výtvarné workshopy, stretnutia s cestovateľmi, či 

odborníkmi sme zvyšovali informačnú a literárnu gramotnosť a čitateľskú kultúru. 

Podujatia v rámci projektu sme rozdelili do dvoch sérií: 1. séria „Na krídlach fantázie“ – 

zameraná na detského čitateľa a  2. séria „V spoločnosti krásnych kníh“ – zameraná na 

mládež a dospelého čitateľa. Návštevníci sa tak stretli s osobnosťami slovenského 

a českého kultúrneho a literárneho života - s Jánom Opatřilom, Gabrielou Futovou, 

Miroslavom Regitkom, Svetlanou Majchrákovou, Lukášom Čechom, Markétou 

Andričíkovou, Katarínou Mikolášovou, Ivanou Pančákovou, Luciou Saskovou, Ivetou 

Rusňákovou, Jozefom Furym, Lenou Riečanskou a Margit Garajzski. Zrealizovaných 

podujatí v rámci projektu sa zúčastnilo spolu 2 027 návštevníkov. 

   Veľmi starý a vzácny pergamenový zvitok TÓRY, „Hallské“ vydanie Biblie v staročeštine, 

ozdobným „švabachom“ písané vydanie, luxusné prevedenie Biblie-Dalí, Biblie zo 

vzdialeného Tichomoria, Nový zákon v jazyku Maurov, Biblia do nepohody vystavená 

v akváriu vode odolná a nehorľavá – toto všetko a ešte okolo 300 ďalších veľmi vzácnych 

starých aj novších kníh Biblie mohli návštevníci našej knižnice obdivovať na unikátnej 

putovnej výstave „Biblia na cestách“.  
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   Z celkového počtu podujatí 356 sme uskutočnili 12 výstav, 67 podujatí typu informačnej 

výchovy a 277 ostatných podujatí rôznych foriem. Všetky aktivity boli prístupné na 

internetovej stránke www.kniznicatv.sk, na sociálnej sieti facebook, na web stránke mesta 

Trebišov, Infolib.  

   Okrem uvedených aktivít boli v knižnici uskutočnené aj mnohé ďalšie podujatia, ktoré 

v tejto podkapitole neboli spomínané, ale sú podrobnejšie uvedené v tabuľkovom prehľade 

aktivít. 
 

 

 

2.4   Špeciálne knižnično-informačné služby 
 
  

   Aj v roku 2017 knižnica  poskytovala svojim používateľom špeciálne knižnično-informačné 

služby, v rámci ktorých bolo poskytnutých 3 622 bibliografických, dokumentografických  a 

faktografických informácií (info k seminárkam, referátom, bakalárkam, diplomovkám 

z nášho fondu, z fondov iných knižníc na Slovenku, vyhľadávanie rôznych info na nete, 

pomoc čitateľom pri používaní PC a iné) a 870 ostatných knižnično-informačných služieb, 

ku ktorým počítame skenovanie, kopírovanie, väzbu, či laminovanie  dokumentov, ale aj 

zasielanie SMS ohľadom rezervácií či MVS dokumentov.  Počet elektronických referenčných 

služieb v rámci služby „Spýtajte sa knižnice“ predstavovalo 72 opýtaných používateľov 

ohľadom predĺženia výpožičiek, stavu osobného čitateľského konta, knižničných poplatkov, 

žiadaniek a rezervácií kníh, objednávky rešerše, MVS či organizovaných aktivít.  

   Koncom kalendárneho roka sme zaviedli ďalšiu špeciálnu informačnú službu - novú rýchlu 

formu komunikácie prostredníctvom live chatu na web stránke našej knižnice. Komunikácia 

je zameraná najmä na poskytovanie informácií o fondoch a službách knižnice a za toto 

krátke obdobie svojho fungovania si získala už pomerne veľa priaznivcov. 

   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 44 rešerší, v ktorých bolo 923 záznamov. Rešerše 

si už vedia vypracovať aj samotní čitatelia, najmä študenti vysokých škôl, práve preto sme 

zaznamenali nižší počet požiadaviek na spracovanie rešerše.  

   Služby  verejných internetových staníc využívalo  107 používateľov. Registrovaní čitatelia, 

či už celoroční alebo len jednorázoví hostia,  mali možnosť aj v uplynulom roku využívať 

prístup na internet 1 hodinu denne zdarma. Počet návštevníkov internetu v priebehu roka 

bol 2 604. Knižnica má  aj bezdrôtové WiFi pripojenie na internet. Pre všetkých používateľov 

bol prístupný on-line katalóg Chamo, ktorý je súčasťou internetovej stránky knižnice  

a umožňuje aj  individuálny prístup čitateľa k svojmu kontu prostredníctvom prihlásenia.  

Všetky ohlasovania čitateľom o žiadankách, rezerváciách dokumentov, o došlých 

dokumentoch prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, o spracovanej rešerší, 

http://www.kniznicatv.sk/
http://www.kis3g.sk/
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sme oznamovali prostredníctvom  SMS služby, ktorá bola v uplynulom roku využitá 121 

krát. Na základe emailových adries používateľov poskytnutých na čitateľských prihláškach 

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 automaticky zasielaná elektronická upomienka.  

     Plne funkčná webová stránka knižnice bola pravidelne aktualizovaná o nové informácie 

o aktivitách knižnice a vždy prístupná širokej verejnosti vrátane online katalógu. Na 

sociálnej sieti facebook knižnice boli tiež zverejňované všetky aktuality a aktivity knižnice 

realizované v priebehu roka.  

     Všetkých návštevníkov on-line služieb v uplynulom roku bol 42 690. Z toho počet 

návštev webového sídla knižnice predstavuje 33 020 virtuálnych návštevníkov, ktorí 

využívali možnosti získania aktuálnych informácií o činnosti knižnice i o jej plánovaných a 

prebiehajúcich aktivitách. Počet návštev  on-line katalógu zo všetkých návštevníkov zase 

predstavuje 9 670 používateľov, ktorí využívali jeho služby na zistenie dostupnosti a stavu 

potrebnej literatúry v databáze knižnice,  na rezerváciu a predlžovanie požičaných kníh či 

pri rešeršovaní.  

     Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) zabezpečovala knižnica 

v priebehu roka pre svojich používateľov literatúru, ktorú nemá vo fonde vlastnej knižnice. 

Túto službu využilo  112 používateľov a celkový počet titulov objednaných 

prostredníctvom služby MVS bolo 235. Z toho 146 kníh bolo objednaných z iných knižníc,  

50 objednaných článkov z iných knižníc a 39 titulov kníh bolo odoslaných z našej knižnice 

iným knižniciam na Slovensku. Najviac titulov bolo objednaných zo Slovenskej národnej 

knižnice v Martine, ďalej zo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Štátnej vedeckej knižnice 

v Banskej Bystrici, Ústrednej knižnice SAV v Bratislave, Univerzitnej knižnice Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, ale aj z iných verejných knižníc na Slovensku. 

Prostredníctvom služby MVS žiadali od nás knižné tituly knižnice Bardejov, Kysucké Nové 

Mesto, Univerzitná knižnica v Bratislave, Vihorlatská knižnica Humenné, Tekovská knižnica 

Levice, Zemplínska knižnica GZ v Michalovciach, Knižnica Hlohovec, Hornozemplínska 

knižnica Vranov nad Topľou, SNK Martin, Knižnica POH Prešov, ŠVK Prešov, Knižnica Józsefa 

Szinyeiho v Komárne. Pri objednávaných tituloch prevládali oblasti história, ekonomika, 

pedagogika, vychovávateľstvo, strojárenstvo, ale i hudba a tiež beletristická literatúra. 
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2.4.1   Kvantitatívne ukazovatele – ŠPECIÁLNE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 
 

Špeciálne knižnično-informačné služby 

  2016 2017 

Používatelia verejných internetových staníc 157 107 

Počet návštevníkov internetu 3 120 2 604 

Počet návštevníkov on-line služieb SPOLU: 41 315 42 690 

           Z toho: návštevníci webového sídla 
knižnice      

31 105 33 020 

           Z toho: návštevníci on-line katalógu 
knižnice 

10 210 9 670 

Počet bibliografických a faktografických  
informácií 

5 220 3 622 

Počet ostatných knižnično-inform. služieb 1 205 870 

 
 
 
2.4.2  Kvantitatívne ukazovatele – NÁVŠTEVNÍCI KNIŽNICE 

 

Obyvatelia, návštevníci 

 2016 2017 

Počet obyvateľov mesta 23 419 23 523 

Počet návštevníkov podujatí 15 210 15 550 

Počet návštevníkov výpožič. 
služieb 

27 800 27 875 

Počet návštevníkov internetu 3 120 2 604 

Počet návštevníkov knižnice 
spolu /vrátane podujatí/ 

46 130 46 029 

 
 
 

II. REGIONÁLNA  ČINNOSŤ 
 
 

1. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 
 
 
   Neoddeliteľnou súčasťou knižnično-informačných služieb bola aj bibliografická, 

dokumentačná a informačná   činnosť knižnice. Úsek regionálnej bibliografie  plnil aj 

v uplynulom roku svoju prioritnú úlohu a získaval, spracovával, uchovával a ďalej 

sprístupňoval a archivoval regionálne dokumenty. Zároveň plnil svoju funkciu  a  následne 

poskytoval bibliograficko-informačné služby  čitateľom i  používateľom našej knižnice.  

     Úsek regionalistiky budoval článkovú regionálnu databázu a podieľal sa na vytváraní 

súborného katalógu celoslovenskej databázy slovenských knižníc – Slovenská národná  
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bibliografia (SNB) - Články. Túto elektronickú databázu tvoria vyexcerpované a 

klasifikované články regionálneho charakteru a  to predovšetkým z  pravidelne 

vychádzajúcich titulov  regionálnych periodík: Sečovčan, Korzár, Infolist, Zemplínske echo, 

Šíp Sagita, Zemplínske noviny MY a z periodík celoslovenského charakteru Pravda, Sme, 

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

žena, Epocha, Slovenské pohľady, tiež z ostatných periodík odoberaných knižnicou 

a  elektronicky publikované články najmä na Tvojtrebisov.sk, aktuality.sk,  

     Do článkovej databázy v roku 2017  bolo vyexcerpovaných a  oklasifikovaných 542 

nových bibliografických záznamov. Spolu táto databáza obsahuje 12 135   automatizovane 

spracovaných záznamov. 

      Regionálny fond knižnice propaguje a sprístupňuje úsek regionalistiky. Databázu 

regionálneho fondu sme v uplynulom roku doplnili o 21  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 tlačenej a  niektoré aj v digitalizovanej podobe. 

     Periodiká regionálneho charakteru  archivujeme, ale neviažeme z dôvodu vysokých 

nákladov. Avšak všetky excerpované články regionálneho charakteru od r. 2014 sú 

uchované v digitálnej podobe a  to formou skenovania článkov s  následným triedením 

(titul, chronológia) a ukladaním na CD nosič.  

     Pri spracovávaní rešerší a vyhľadávaní bibliografických a faktografických informácií bola 

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

náučnej literatúry knižnice,  on-line katalógy slovenských knižníc a samozrejme vlastná 

článková databáza. 

Spolu bolo vypracovaných 44 rešerší a v nich 923 záznamov.  

     Konzultačné a  poradenské služby boli poskytované čitateľom a používateľom osobne, 

elektronicky, aj telefonicky a  to predovšetkým pri orientácii v knižničnom fonde, vo 

vyhľadávaní dokumentov, pri zostavovaní  citácií a zoznamoch použitej literatúry v 

seminárnych, bakalárskych a diplomových prácach, ako aj pri zostavovaní samotných 

rešerší. Tieto informácie boli čitateľom poskytnuté buď jednorázovo, ale aj cyklicky a to na  

požiadanie k špeciálnym problémom. 

 
 

2.  Metodická činnosť 
 
   S cieľom zachovania, fungovania a  rozvoja regionálneho knižničného systému 

pokračovala knižnica v  poskytovaní metodických, poradenských, konzultačných 

a vzdelávacích služieb knižniciam trebišovského okresu. Metodické pôsobenie knižnica 

realizovala jednak v rovine regionálnej smerom k obecným knižniciam, ale aj vo vnútro 

knižničnej metodike.    

     Úsek koordinácie a metodiky naďalej pokračoval v budovaní dokumentácie týkajúcej sa 

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

     Tak ako po minulé roky aj v uplynulom úsek koordinácie a metodiky usmerňoval 

jednotlivé obecné knižnice v regióne pri elektronickom spracovávaní štatistických výkazov 

KULT 10-01  a  tiež poskytoval metodicko-poradenskú pomoc pri spracovaní žiadosti 

o finančnú podporu  z FPU na nákup knižničných fondov.  

   V rámci metodickej a koordinačnej činnosti bolo uskutočnených 14  metodických návštev, 

88  metodicko-poradenských a konzultačných služieb a to telefonických aj elektronických.  

 
 
 

III. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 
 

1. Edičná činnosť 
 

1. Plán činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove na rok 2017 
2. Vyhodnotenie činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove za rok 2016 
3. Slovo ako chlieb – Zborník prác členov Literárno-umeleckého klubu (pri príležitosti 

30. výročia vzniku klubu) 
4. Nimbus litery: 30. výročie literárno-umeleckého klubu – jubilejná publikácia 
5. Koncepcia rozvoja knižnice na roky 2018 - 2025 

Informačné letáky 
 

1. Svetlana Majchráková  

2. Katarína Mikolášová 

3. Ivana Pančáková  

4. Dominika Würll 

5. Lukáš Čech  

6. Lucia Sasková   

7. Ján Zbojek 

8. Propagačný leták o činnosti jednotlivých úsekov knižnice 

9. Adventný veniec  

10. Stridžie dni 

11. Vianoce čas pokoja  

12. Legenda H+Z 

13. Chill out zone  

14. Neznámi hrdinovia 

 

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

podujatiam organizovaným v priebehu roka (spolu zrealizovaných 356) 
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3.3   Cezhraničná  a  celoslovenská  spolupráca  

 
 
Cezhraničná spolupráca 
 

 LiStOVáNí s.r.o., Cítoliby (Česká republika) 

 Knihovna BBB Uherské Hradiště 
 
 
Celoslovenská spolupráca 
 

 knižnice Prešovského a Košického kraja 

 knižnice  na Slovensku v rámci MVS 

 Slovenská národná knižnica v Martine 

 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 

 Americké veľvyslanectvo v Bratislave 

 Dom Matice slovenskej Michalovce 

 Matica slovenská Martin 

 TANAP 

 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 

 Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave 

 Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov 

 Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 
Spolupráca bola zameraná predovšetkým na prípravu a realizáciu rôznych aktivít pre deti 
a mládež a širokú verejnosť. 
 
 
Na území mesta a regiónu 
 

 Mestské kultúrne stredisko Trebišov  

 Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína  

 kluby dôchodcov v meste 

 špeciálne základné školy v meste i špeciálne odborné učilište 

 materské školy v meste 

 základné školy v meste a regióne 

https://www.azet.sk/firma/38773/klub-fotopublicistov-slovenskeho-syndikatu-novinarov/
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 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 

 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 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Správa CHKO Latorica 

 Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec 
 
Knižnica je členom: 
 

 Slovenskej asociácie knižníc,  

 Spolku slovenských knihovníkov,  
 partnerskou knižnicou Národnej rady SR 
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4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 
 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 

 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Skutočnosť /čerpanie 

k 31.12 

Bežný transfer 157 339,- 165 204,-  164 818,63  

Kapitálový transfer 0 2 729,-  0  

Spolu 157 339,-  167 933,-  164 818,63  

 
 
Zemplínskej knižnici v Trebišove bol schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 vo 
výške 157 339,- €, z toho transfery Košického samosprávneho kraja /ďalej len KSK/ vo výške 
153 664,- € + výdavky na činnosť 3 675,- €  a  vlastné príjmy 10 300,- €. 
 
Úpravy výšky rozpočtu 
 
Na základe rozpočtových opatrení  našej knižnici boli vykonané tieto úpravy rozpočtu : 

- zo dňa 5. 1. 2017 – navýšenie rozpočtu o 4 464,- € - mzdové náklady /zvýšené 
stupnice platových taríf zamestnancov/ 

- zo dňa 25. 5. 2017 – navýšenie rozpočtu o 2 500,- účelovo určené na nákup kníh 
- zo dňa 20. 6. 2017 bol upravený rozpočet o 3 504,- výdavky spojené k projektu 

„Cestujúce bábky“  
- zo dňa 26 .9. 2017 –  o 1 500,- €, projekt  Fondu na podporu umenia  
- zo dňa 24. 10. 2017 – o 8 500,- € finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia 
- zo dňa 26. 10. 2017 – spolufinancovanie dotácií z Fondu na podporu umenia v sume     

1 200,- € 
- zo dňa 14. 11. 2017 - úprava rozpočtu o sumu 1 215,- € - mzdové náklady 
- zo dňa 28. 11. 2017 – vysporiadanie preplatkov z ročného zúčtovania ZP za rok 2016 
- zo dňa 4. 12. 2017 – kapitálové výdavky na nákup mobilnej interaktívnej tabule 

v celkovej sume 2 729,- € 
- zo dňa 27. 12. 2017 – navýšenie rozpočtu vo výške  vyzbieraných kultúrnych 

poukazov v celkovej sume 2 408,- € 
 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

192 487,48  188 861,79  

 
 

Príjmy celkom Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a 
transfery 

Príjmy z 
prenájmu 

Iné nedaňové 
príjmy 

Zostatok 
prostriedkov z 
predch. rokov 

192 487,48 
 

167 933,- 12 408,- - 12 146,48 - 
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Príjmy  prostriedkov od zriaďovateľa  
- zdroj 41-001   157 829,- €  
- zdroj 41-002       7 375,- €  
- zdroj 41-001 kapitál.      2 729,- € 

 
Granty a transfery 

- zdroj 111-05 MK SR      2 408,- € 
- zdroj 45 FPU    10 000,- € 

 
Vlastné príjmy 

- zdroj 46   12 146,48 €                                       
    
 
 
 
Vlastné príjmy – zdroj 46 
 
  

Položka VP Skutočnosť 
k  31.12. 2017 v  
€ 

Zápisné * 3 244,75 

Upomienka, oneskorené vrátenie 2 404,96 

MVS 72,50 

Internet 96,20 

Rešerš+kopírovanie + tlač 36,80 

Za spracovanie /prezenčné/ 443,50 

Za knihu  595,53 

Knižničné služby 66,01 

úroky 1,47 

Tábor „Knihovníček“ 1 170,- 

Dobropis fa /VSE KE/ 436,76 

Preplatok RZZP r.2016 74,- 

projekt „Cestujúce bábky“ 3 504,-     

  

S P O L U : 12 146,48 

 
/*Zápisné    3 244,75 + 2 408,- suma kultúrnych poukazov = 5 652,75 €/ 
 
 
Zemplínskej knižnici v Trebišove v roku 2017 bol daný rozpočet vlastných príjmov 13 878,- 
€, ktorý sme tento rok nesplnili o 1 731,52 €. Vyplýva to z navýšenia preplateného 
zápisného kultúrnymi poukazmi. Čitatelia využili túto možnosť a platbu za čitateľský 
preukaz uskutočnili kultúrnymi poukazmi.  
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Výdavky 
celkom 

Mzdy, platy a 
OOV Odvody 

Tovary a 
služby 

Bežné 
transfery 

Kurzové 
rozdiely 

 
188 861,79 € 90 684,75 € 30 671,78 € 67 255,01 € 250,25 € - 

 
 
 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

188 861,79 € 165 774,79 € 23 087,- € 

 
 
 
Členenie celkových výdavkov  
 
 
Mzdy, platy a OOV 
 

V tom sú započítané tarifné platy 73 992,11 €, osobné príplatky 4 800,- €, ostatné príplatky 
– príplatky za odpracovanú sobotu + riadiace príplatky v celkovej sume 2 667,56  € odmeny  
9 225,08 €. 
V našej organizácii od začiatku roku 2017 /január/ začala práceneschopnosť 
zamestnankyne, ktorá trvala do konca roka. V tomto období vznikla zároveň ďalšia 
niekoľkomesačná práceneschopnosť  inej zamestnankyne, čím  opäť došlo k 
naakumulovaniu finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu vznikla značná úspora 
finančných  prostriedkov v našej organizácií,  ktorú sme použili na odmeny pre 
zamestnancov, nákup literatúry, interiéru, opráv a iných bežných výdavkov. 
 
Odvody  
 

Celkové čerpanie 30 671,78 €. Sú to odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 
 
Tovary a služby 
 

Cestovné-tuzemské pre vlastných zamestnancov na semináre, školenia a metodická pomoc 
obciam v celkovej sume 647,52 €  
Energie a komunikačné poplatky sú zahrnuté poplatky za elektr.energiu, vodné a stočné 
ďalej telefóny, poštovné a internet v celkovej sume 10 552,11 € /bližšia analytika FIN 1-02/ 
Materiál - čerpanie 33 639,18 € z toho 12 310,14 € je čerpanie z vlastných a iných zdrojov 
– najväčšiu položku tvorí nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov  v celkovej sume 
20 349,62 €. V roku 2017 bol ZK TV schválený a zrealizovaný projekt na vytvorenie „Chill 
out zone“ na kúpu nového interiérového vybavenia pre skvalitnenie služieb našim 
čitateľom v sume 2 260,-, kúpou biblioschránky / 1 530,- €/ poskytujeme čitateľom novú 
službu v podobe nekontaktného vrátenia zapožičaných kníh. V kategórií prevádzkové 
stroje, prístroje a zariadenia je zahrnutý ďalší hmotný majetok pre skvalitnenie služieb – 
páková rezačka, skartovačka, elektronické čítačky kníh, záložné zdroje. 
V dopravnom je zahrnutý nákup PHM – 374,82 € a taktiež údržba služobného auta nákup 
olejov, kvapalín a náhradných dielov v celkovej sume 250,01 €. /bližšia analytika FIN 1-02/ 
Oprava a údržby - je čerpanie 6 814,78 € z toho vlastné zdroje 1 200,- €. 
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Dôležitou položkou je  pravidelná štvrťročná údržba a poplatok za konkurenčných klientov   
celoslovenského knižničného softvéru Virtua  v sume 1 406,11 €. V tomto roku sme sa 
rozhodli riešiť dlhoročný problém s častým výpadkom IT techniky a telekomunikačných 
prostriedkov z dôvodu starej a nedostačujúcej kabeláže. Táto rekonštrukcia komunikačnej 
infraštruktúry stála 1 665,- €. Ďalšou investíciou bola oprava podlahovín v jednotlivých 
oddeleniach v celkovej sume 3 229,44 €. 
 
Služby za stravovanie, ktorú si knižnica hradí z vlastných príjmov v celkovej sume 4 475,- €, 
propagáciu knižnice /spravovanie web stránky/, prídel do SF . V tejto kategórii  väčšiu časť 
tvoria dane a to poplatky za likvidáciu odpadu, poplatok RTVS, TV signál v celkovej sume 
780,- €. V kategórii týchto rozpočtových položiek sa taktiež nachádza suma 1 500,- €, 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 5“. Takisto projekt „Cestujúce 
bábky“, ktorý bol spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho 
rozpočtu SR v celkovej sume 3 504,- €.   
V bežných transferoch sú zahrnuté  nemocenské dávky /prvých 10 dní/ v celkovej sume 
250,25 €   
/bližšia analytika jednotlivých položiek rozpočtu - FIN 1-02/ 

 

4.2 Správa majetku 
 
Zemplínska knižnica v Trebišove vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch Mesta  
Trebišov. Z toho vyplýva, že ochrana a správa budovy je v ich kompetencii.  
Prenájom budovy máme zdarma a z tohto dôvodu investujeme do malých opráv a údržby 
v interiéri pre skvalitnenie a spríjemnenie prostredia našim čitateľom. 
Bezpečnosť práce,  požiarnu ochranu a pracovnú zdravotnú službu nám v r. 2017 
zabezpečoval p. Hreha Jozef, N. Hrabovec a vykonáva ju prostredníctvom  pravidelných 
školení našich zamestnancov. Celkový náklad na túto činnosť činí 504,- € na rok 2017. 
 
 
 

1. Opravy a údržba  
 

Celkový objem financií  Poznámka 

                                                                        6 814,78 €  

 
 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 
 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

Kabeláž IT techniky 
Celková kabeláž IT + 
telekomunikačnej techniky 
v priestoroch ZK TV 

1 563,36 € 41-001 
Častá oprava, 
vypadávanie 
informač.systému 
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Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

Výmena podlahovín 
Demontáž starej a výmena 
novej PVC podlahoviny  

3 229,44 € 41-001 
 

 
 
 

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 
 

Názov akcie 

Termín 
realizácie celej 
investičnej 
akcie (začiatok 
– koniec) 

Realizované práce 
v danom roku  

Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

  - -   

 
 

3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 
 

Objekt – stručná špecifikácia, 
adresa 

Nájomník 
Trvanie nájomného 
vzťahu od - do 

Výška získaných prostriedkov z 
nájmu (vrátane služieb spojených s 
nájmom) za rok 2017 

- - - - 

 
 
 
 

Objekt – stručná špecifikácia, 
adresa 

 Prenajímateľ - 
vlastník 

Trvanie nájomného 
vzťahu od – do 

Výška výdavkov na nájom (vrátane 
služieb spojených s nájmom)  roku  
2017 

Zemplínska knižnica  
v Trebišove 

 
Mesto Trebišov od r.2007 

Nájom -   0,- € 
prevádzkové náklady    6 253,68 € 
/teplo, voda a stočné/ 
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4.3   Projektová  úspešnosť 
 

  

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov 
projektu 

Cieľ projektu - stručne Finančný 
zdroj, 

program, 
podprogra

m 

Skutočné náklady projektu 

Termín 
realizácie 

Pozn
ámk

a  

Získan
á 

dotáci
a 

Zdro
je z 
KSK 

Vlast
né 

zdroj
e 

Osta
tné 

Spolu 

Chill-out 
Zone / 

oddychová 
zóna 

 -vytvorenie priestoru v 
knižnici, ktorý by slúžil 
výhradne čitateľom pre 
ich komfortný 
odpočinok s klasickou 
alebo elektronickou 
knihou 

 FPU 
5.1.1 

Odborná 
činnosť 

knižníc a 
knižničná 

infraštruktú
ra 

2 500   132      2 632 
Jún – 

december 
2017  

  

 Letom 
literárnym 
svetom 5 

-pestovať vzťah k 
literatúre, ku knihám a 
čítaniu, 
prostredníctvom 
osobných stretnutí so 
spisovateľmi a 
ilustrátormi na 
besedách, literárnych a 
kreatívnych výtvarných 
workshopoch, 
autorských a 
zážitkových čítaniach, 
prezentáciách a 
tvorivých dielňach.  

 FPU 
5.1.2 

Podujatia a 
vzdelávacie 

aktivity 

1 500   80      1 580 
 Jún – 

december 
2017  

 

 V knihách je 
znalosť 

v čitateľoch 
budúcnosť 

-doplniť knižničný fond o 
hodnotné dokumenty 
slovenských a 
zahraničných autorov s 
prihliadnutím na 
potreby a požiadavky 
našich používateľov  
-skvalitniť poskytované 
služby prostredníctvom 
titulového a 
exemplárového 
rozšírenia fondu,  
-podporiť informačnú 
gramotnosť, všeobecnú 
rozhľadenosť a záujem o 
nové informácie u 
všetkých obyvateľov 
nášho mesta a regiónu  

 FPU 
 

5.1.3 
Akvizícia 
knižníc 

 

 6 000  350     6 350  
Jún – 

december 
2017   

  

Kultúrne 
poukazy 

  2 408     2 408  
 Apríl – 

november 
2017 
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5 Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 
 
 

5.1  Pohyb v stave zamestnancov 
 

 

Stav k 31.12. 
 

Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou 
štruktúrou) 

 Úväzok (v 
%) 

Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená 
v roku 2017 
(áno/nie)  

Pozn. 

Knihovník/čka 100 % 10 áno  

Riaditeľka 100 % 1 áno  

Ekonómka 100 % 1 áno  

Upratovačka/výtvarníčka 100 % 1 áno  

 
 
Pohyb zamestnancov 
 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 12  

Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný 
stav) 

12  

Počet novoprijatých 0  

Počet tých, čo odišli 0  

 
 

5.2  Účasť zamestnancov na školeniach  
 
Odborných školení sa v roku 2017 zúčastnili: 

- riaditeľka – 3 x 

- ekonómka – 2 x 

- knihovníci – 6 x 
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6 Marketing a propagácia  
 
 
Propagačné aktivity 
 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy 
 
 

- pozvánky a  plagáty na 
podujatia pre verejnosť 

- zborník LUK-u 

Sociálne médiá 
 
 

- facebook,  
- web knižnice, mesta TV, 

infolibu 
- internetové noviny 

Tvojtrebisov.sk 

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 
 
 

Rádio Regina  
- info o uskutočňovaných 

aktivitách, 
- výstupy z  výstavy „Biblia 

na cestách“, 
- výstupy autorov 

z  prezentácie zborníka 
„Slovo ako chlieb“ 

Iné 
 
 

 

 
 
 

7 Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
 
 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na 
rok 2018 

Komentár 

 
Týždeň slovenských knižníc  

(5.3. -10.3.2018) 

 

V rámci toho: 
 - beseda s autorkou kníh pre deti Oľgou 
Švedovou, 
-beseda so slov. spisovateľkou E. 
Michaelou Hajdukovou, 
- kvízová súťaž pre všetky 7. ročníky ZŠ 
v meste (3 členné družstvá), 
- ITY učenie nikdy nekončí 3 – kurzy 
informačnej gramotnosti pre 
znevýhodnené skupiny občanov, 
- návšteva DPL Hraň – aktivity pre 
klientov, 
- informačné výchovy, výstava v knižnici 
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Týždeň vo farbách dúhy  

(máj)  

 
 

Knižnica trochu inak:  
- Modrý pondelok pre rodičov na 
rodičovskej dovolenke   
- Zelený utorok pre seniorov 
- Červená streda pre deti a mláde  
- Žltý štvrtok pre hendikepovaných 
- Biely piatok pre národnostné menšiny 
 

 
Krása v nás  

(apríl – december) 

 

Aktivity na podporu a  pozdvihnutie 
kultúrnej úrovne rómskej národnostnej 
menšiny zvýšením informovanosti o 
živote a bohatej kultúre menšiny,  najmä 
so zameraním na podporu čítania a 
výchovy k literárnemu umeniu formou 
besied s autormi rozoberajúcimi 
problematiku národnostnej menšiny, 
sprevádzané výstavami, ktoré by 
vyobrazovali kultúru, dejiny príslušníkov 
národnostných menšín, osobností ako aj 
časť historických udalostí. 
 

 
Dosiahneme spolu viac – informačno-

dokumentačné centrum  

(apríl-december 2018) 
 

Zámerom je vybudovať v knižnici 
Informačno-dokumentačné centrum pre 
rómskych študentov, osobných 
asistentov a pedagógov zaoberajúcich sa 
aktivitami podporujúcimi ochranu a 
rozvoj kultúry národnostnej menšiny, 
vytvoriť databázu dokumentov a 
informácií združujúcich poznatky o 
živote, kultúre a identite menšiny.  
Hlavné aktivity budú zamerané na 
organizáciu odborných seminárov, 
workshopu aj vedomostnej súťaže.  
 

 
Minifestival detskej knihy - Čítame si radi, 

podelíme sa aj s vami  

(jún) 

Zameraný na spopularizovanie knižnice 
a podporu čítania u  detí  a  mládeže 
formou besied, workshopov, tvorivej 
dielne a. i.  
 

 
Celé  slovensko  číta  deťom   

(jún)  

 

Zapojenie sa do medzinárodného 
projektu „Vyšehrad číta deťom“, cieľom 
ktorého je zvýšenie informovanosti 
čítania deťom nahlas v krajinách V4, 
pričom každá knižnica bude mať 
k dispozícií doporučenú literatúru kníh 
autorov V4 
 

Knihovníček  – týždenný detský letný čitateľský 

tábor  

(august) 

 

Počas celého týždňa rôzne zábavné 
aktivity pre deti (aktivity v knižnici, 
v parku, návštevy rôznych inštitúcií 
v meste, výlet),  zmysluplné využitie 
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voľného času pre prázdninujúce deti 
(deti trávia v knižnici čas denne od 8,00 – 
16,00 h) 

 

Dni českej kultúry na Slovensku 

(október) 

 

Aktivity organizované v  spolupráci 
s Českým spolkom v  Košiciach 
a v Bratislave ako scénické čítanie pre 
deti v rámci projektu LiStOVáNí, výstavy, 
besedy so spisovateľmi 

 

Dotknime sa minulosti knihami  

(marec – október) 

 

Retrospektívna výstava kníh z  fondu 
knižnice  - 30., 40., 50., 60., 70., 80.,  90.-
te roky a  začiatok 21. storočia 
s príznačným popisom daného obdobia 

 

Internetová topografická encyklopédia 

regiónu Trebišova 

Spracovanie a spustenie encyklopédie 
na web stránke knižnice 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.listovani.cz/
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Príloha č. 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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Príloha č. 2 

Tabuľkový prehľad   výchovno - vzdelávacích  
a kultúrno – spoločenských podujatí  

  

 

 

JANUÁR      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účas
tníci 

Tomáš Janovic a jeho 
„Rozprávkové varechy“ 
3x 

Prezentácia Prezentácia k okrúhlemu výročiu 
básnika  spojená s  vytvorením 
„gratulačnej“ básničky 

I. stupeň ZŠ, 
DD 

62 

Športovci v školských laviciach Výstava Výstava fotografií a spomienok 
vrcholových športovcov 
niekoľkých generácií na svoje 
školské časy 

Verejnosť 485 

Najkrajšia kniha a propagačný 
materiál o Slovensku za rok 
2015 

Výstava Putovná výstava najkrajších kníh 
a propagačného materiálu 
o Slovensku za rok 2015 

Verejnosť 371 

Šaliansky Maťko Súťaž Okresné kolo súťaže v prednese 
slovenských povestí 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ       
pedagógovia 

22 
 
13 

Január s knihou – Kniha je 
moja kamarátka 

Informačná 
výchova 

Cyklické podujatie venované 
knihe, kde cieľom bolo deťom 
materských škôl priblížiť význam 
a podstatu knihy 

Deti MŠ 23 

Medvedík Pu ťa zabaví, poučí i 
poradí 

Zážitkové 
čítanie 

Pri príležitosti 90-tich  rokov  od 
vzniku rozprávky o Medvedíkovi 
Pu zážitkové čítanie a rozprávanie  
o hlavnom hrdinovi knihy a 
o slušnom správaní 

Žiaci 1. 
ročníka ZŠ 

19 

Srdiečko z vlny 
13x 
 

Tvorivá 
dielňa 

Darček na sv. Valentína – 
srdiečko z kartónu omotané 
červenou vlnou a ozdobené 
mašličkou z povrázku 

ZŠ 104 

FEBRUÁR      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účas
tníci 

Biblioterapia 
2x 

Terapia/ 
čítanie 

Biblioterapia – možnosť 
konfrontovať vlastné názory s 
názormi hrdinov v knihách, ale aj s 
ostatnými v skupine a spoločné 
hľadanie rozličných riešení 
konfliktov a problémov 

Verejnosť, 
seniori 

48 

Neznámi hrdinovia Výstava Fotografická výstava, kde sa 
premietajú osudy amerických 
letcov, ktorí pôsobili na Slovensku 
počas 2. sv. vojny 

Verejnosť 528 

Maťko a Kubko vás zoznámia 
so svojimi kamarátmi 
2x 

Prezentácia Ukážky tvorby Marianny 
Grznárovej v čítanej aj 
animovanej podobe k 75. výročiu 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ, DD 

52 
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jej narodenia, zamerané na jej 
Maťka a  Kubka 

Rozprávky o zvieratkách 
2x 

Informačná 
výchova 

Veselé a zaujímavé rozprávky 
o zvieratkách    s veľkým 
ponaučením 

Deti MŠ 37 

Február s knihou – Nakreslím 
si rozprávku 
2x 

Informačná 
výchova 

Cyklické podujatie venované 
knihe  s deťmi MŠ o význame 
knihy, február  zameraný na 
dôležitosť ilustrácií v detských 
knihách 

Deti MŠ 41 

Vlk a sedem kozliatok 
 

Zážitkové 
čítanie 

Zážitkové čítanie rozprávky, 
následná dramatizácia 
a zilustrovanie rozprávky  

ŠZŠ  23 

Fašiangy – zvyky a obyčaje 
našich predkov 
2x 

Prezentácia V rámci tradičnej ľudovej kultúry 
– zvyky a obyčaje našich predkov 
týkajúce sa obdobia fašiangov 

Žiaci 3. 
ročníka ZŠ, 
seniori 

40 

Romantické čítanie s Emily D. 
Beňovou 

Romantické 
čítanie 

Stretnutie s autorkou 
romantických kníh  

Študenti SŠ 62 

J. Zbojek – Šlabikár zdravia Prednáška Prednáška o zdravej životospráve 
a o tom, ako sa uzdraviť bez 
lekára a liekov 

Študenti SŠ 53 

Knižnica plná rozprávok 
2x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova so 
zameraním na rozprávky 

MŠ, ŠZŠ 44 

Biblioterapia v Domove 
dôchodcov 

Biblioterapia Návšteva seniorov v Domove 
dôchodcov v Trebišove spojená 
s čítaním povestí o zemplínskom 
regióne 

Seniori 23 

(Ne)bezpečný internet Prezentácia Upozornenie na zodpovedné 
používanie internetu, 
nebezpečenstvá pri jeho 
využívaní  pomocou hier a kvízov 

Žiaci II. stupňa 
ZŠ 

44 

Velikáni rozprávok Prezentácia Rozprávanie o známych 
rozprávkaroch a ich rozprávkach 
nielen pre deti 

Hendikepo-
vaní 

18 

Vyšívané farbičkou 
9x 

Tvorivá 
dielňa 

Originálne arteterapeutické 
omaľovanky pre deti aj dospelých 
s ľudovými motívmi 

ZŠ 79 

MAREC      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účas
tníci 

Slušnosť na každý deň 
2x 

Prezentácia Interaktívna prezentácia 
o slušnom správaní obohatená 
o interaktívne úlohy.  Tretie 
pokračovanie zamerané na 
situácie z bežného života 

ZŠ, DPL 43 
 

Dobré vedieť s Andersenom Kvíz Súťažný kvíz na námet známej 
relácie, kde sa návštevníci 
zábavnou formou oboznámili 
nielen s jeho životom a tvorbou  

ZŠ 35 

Knižná šifra  
2x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova v rámci TSK 
spestrená hádankami, ktoré  
v sebe ukrývali rôzne knižné tituly 
v tvare zašifrovaného obrázka 

ZŠ, SŠ 41 

Rozprávky o zvieratkách 
4x 

Informačná 
výchova 

Rozprávky o zvieratkách s veľkým 
ponaučením 

Deti MŠ, ŠZŠI, 
DPL 

73 
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Leť a snívaj 
2x 

Beseda  Beseda s regionálnou autorkou 
Ruženou Anďalovou 

Žiaci 5. 
ročníka ZŠ, SŠ 

106 

Rally  
3x 

Informačná 
výchova 

Knižnicou deti sprevádzali 
konštruktéri a výrobcovia 
automobilových značiek (Ford, 
Ferrari...) – pexeso, krížovky, 
doplňovačky 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ, ŠZŠ, DD 

68 

Gabriela Futová Prezentácia Autorka a jej dielo so zameraním 
na knihu „Poškoláci“ 

Žiaci 7.ročníka 
ZŠ v Borši 

25 

Marec s knihou – Dom plný 
kníh 
2x 

Informačná 
výchova 

Cyklické podujatie venované 
knihe, kde cieľom je deťom MŠ 
priblížiť význam knihy, marec  
sme zamerali  na dôležitosť 
a význam knižnice 

Deti MŠ 34 
 

Knižnica plná kníh  
5x 

Exkurzia Exkurzia po knižnici a rozprávanie 
o dôležitosti knižnice 
a predstavenie jednotlivých 
oddelení  

Deti MŠ, ŠZŠ 103 

Hurá, jarné prázdniny 
v knižnici 
- Čo neviem to sa dozviem 
- Maťko a Kubko vás   
  zoznámia so svojimi  
  kamarátmi 
- Virtuálny výlet 
- Piškvorky 
- Tri dé z 3. D 

Hry, súťaže, 
čítanie  

Počas jarných prázdnin aktivity 
venované deťom pri knihách 
v knižnici 

MŠ, ZŠ 69 
 

Je literatúra ťažká túra? 
2x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná na 
získanie základných vedomostí 
o knižnici a prezentácia vhodných 
kníh pre jednotlivých žiakov 

Žiaci 5. a 6. 
ročníka ZŠ 

44 

Pocta Dobšinskému  
2x 

Prezentácia Medailón o živote a tvorbe nášho 
najväčšieho zberateľa 
slovenských rozprávok  

Žiaci 5. 
ročníka ZŠ, ZŠ 
Borša 

44 

Deň ľudovej rozprávky  
4x 

Zážitkové 
čítanie 

Pri príležitosti Dňa ľudovej 
rozprávky zážitkové čítanie 
rozprávok od P. Dobšinského 
a powerpointová prezentácia 
o jeho živote a tvorbe 

Žiaci 3.a 5. 
ročníka ZŠ, 
ŠZŠI, DPL 

89 

Z pera pána rozprávkara  
2x 

Prezentácia Literárne pásmo o živote a tvorbe 
Jána Uličianského 

Žiaci 4. 
ročníka ZŠ, ZŠ 
Borša 

42 

Slovensko – krajina plná 
tajomstiev 
16x 

Výstava Práca s knihou šéfredaktorky L. 
Šingovskej a predstavenie 
jednotlivých ilustrácií z jej knihy 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ, 
ŠZŠI 

782 

Slovensko – krajina plná 
tajomstiev  
2x 

Beseda Beseda s autorkou Lenkou 
Šingovskou o jej knihách a jej 
vydavateľstve 

ZŠ Michaľany 
3. a 4. ročník 
a ZŠ Kom.  
4. ročníky 

94 

Noc s Andersenom Medzinárod
né podujatie 

Medzinárodné podujatie pri 
príležitosti osláv Dňa detskej 
knihy a narodenia H.Ch. 
Andersena. Pre deti pripravený 
bohatý program a nocovanie 
v knižnici 

Deti ZŠ 35 
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Kto číta je bohatý 
3x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná na 
získanie základných vedomostí 
o knižnici a prezentácia vhodných 
kníh a autorov pre jednotlivých 
žiakov 

Žiaci 2. a 4. 
ročník ZŠ 

68 

Buď fit Odborná 
prednáška 

Odborná prednáška 
o zdravom životnom štýle 
a o efektívnom využívaní voľného 
času organizovaná v spolupráci 
s RUVZ Trebišov 

SŠ  45 

„Slovensko – krajina plná 
tajomstiev“ 

Informačná 
výchova 

Prezentácia výstavy spojená 
s čítaním z knihy od Lenky 
Šingovskej, následne exkurzia po 
knižnici 

ŠZŠ 24 

Macko Uško si hľadá 
kamarátov 
2x 

Exkurzia Exkurzia po knižnici na tému 
dôležitosti knižnice a význame 
kníh. Prostredníctvom 
rozprávkových bytostí sme sa 
zamerali na priateľstvo 

Žiaci 1. 
ročníka ZŠ, 
ŠZŠI 

46 
 

Prepletané veľkonočné vajce 
14x 

Tvorivá 
dielňa 

Výroba veľkonočnej pohľadnice ZŠ 118 

APRÍL      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účas
tníci 

Dobré vedieť s Andersenom Kvíz Súťažný kvíz na námet známej 
relácie, kde sa návštevníci 
knižnice zábavnou formou 
dozvedia o živote a tvorbe H.Ch. 
Andersena 

ZŠ Borša 40 

Videnie nevidenia – i videnia Výstava Výstava priniesla kreslené vtipy 
o ľuďoch, ktorým zrak úplne 
alebo čiastočne chýba, ale aj 
o zraku ako takom.  

Verejnosť 573 

Rally  Informačná 
výchova 

Knižnicou deti sprevádzali 
konštruktéri a výrobcovia 
automobilových značiek (Ford, 
Ferrari...), pexeso, krížovky, 
doplňovačky 

ŠZŠ – I. 
stupeň 

18 

Záhada čarovného vajíčka 
 

Zážitkové 
čítanie 

Zážitkové čítanie z knihy Záhada 
čarovného vajíčka s cieľom 
poukázať na vážnosť toho, čo je 
pre nás dôležité 

ZŠ Slanec              
I. stupeň 

46 

Apríl s knihou – Rozprávky 
nielen do postieľky  
2x 

Informačná 
výchova 

Cyklické podujatie venované 
knihe, kde cieľom je deťom 
materských škôl priblížiť význam 
knihy, apríl  sme zamerali  na 
predstavenie veľmi známych 
rozprávok 

Deti MŠ 55 

Po stopách cestujúcich bábok 
2x 

Beseda Beseda s tvorcami bábkových 
inscenácií – Petrom Himičom 
a Ivanom Sogelom 

Žiaci 3. 
ročníka  ZŠ 

52 

Po stopách cestujúcich bábok Predstavenie 
+ workshop 

Čert a Káča – návšteva 
predstavenia a workshop 
v Bábkovom divadle v Košiciach 

Žiaci 4. 
ročníka ZŠ 

79 

Po stopách cestujúcich bábok Výstava Výstava fotografií zo zákulisia 
z natáčania televíznych 

verejnosť 423 
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bábkových inscenácií + výstava 
lokalít na Roll Up – prezentácia 
lokalít projektu 

Po stopách cestujúcich bábok Tvorivá 
dielňa 

Výroba manekýnov s bábkárkou 
Vierou Šebejovou 

SŠ 26 

V kráľovstve čiar a farieb 
3x 

Workshop Rozprávanie o význame ilustrácií 
v detskej literatúre spojené 
s hrou na ilustrátorov 

Žiaci 2. ročník 
ZŠ 

72 

Štyridsiatnica a Veľká noc 
2x 

Prezentácia V rámci tradičnej ľudovej kultúry 
– zvyky a obyčaje našich predkov 
týkajúce sa obdobia Veľkej noci 

ZŠ, seniori 45 

Les ukrytý v knihe  
3x 

Zážitkové, 
vzdelávacie 
aktivity 

Celoslovenský projekt v rámci 
ktorého sme realizovali aktivity 
zamerané na ochranu prírody, 
lesov, životného prostredia. 
V rámci projektu sa uskutočnili 
zážitkové čítania rozprávok, 
rozprávania o prírode, o lesoch 

Žiaci 2. a 3. 
ročníka ZŠ 
a ŠZŠ 

74 

Pestrá príroda Prednáška  Ekologická prednáška s lesníkom  
na tému les. Aktivita uskutočnená 
v rámci celoslovenského projektu 
Les ukrytý v knihe 

4. ročník  
ZŠ 

53 

O sile priateľstva s Guľkom 
Bombuľkom  
3x 

Zážitkové 
čítanie 

Zážitkové čítanie z knihy 
O Guľkovi  Bombuľkovi zamerané 
na dôležitosť priateľstva v živote 
dieťaťa 

Žiaci 1.,2. a 3. 
ročníka  ZŠ 
v regióne  

68 

O knihách veselo i vážne 
2x 

Informačná 
výchova 

Prezentácia jednotlivých kníh 
a autorov vhodných pre 
zúčastnených žiakov a exkurzia 
po knižnici 

3. a 4. ročník 
ZŠ v regióne 

44 

Veselé zvieratká 
11x 

Tvorivá 
dielňa 

Skladačka lesných zvieratiek 
z vlnkového papiera 

ZŠ 93 

MÁJ      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účas
tníci 

Týždeň vo farbách dúhy Tvorivé 
aktivity 

Žltý štvrtok – deň strávený so 
zdravotne postihnutými. 
Celodenné aktivity, biblioterapia, 
prezentácia, workshop 

Hendikep. 
návštevníci 

32 

Pamäť Prezentácia Prezentácia tréningu pamäti 
určená na precvičovanie 
základných zručností pri 
používaní intelektových 
schopností 

ZŠ 24 

Inteligencia IQ test Kvíz Súťažný kvíz na rozhýbanie 
a overenie si svojho intelektu 

Žiaci II. st.  ZŠ 
Streda 
n/Bodrogom 

47 

Týždeň vo farbách dúhy 
„Človek verzus nečlovek“ 
 
 

Prednáška Odborná prednáška v spolupráci 
s Mestskou políciou v Trebišove, 
ktorí študentom odprezentovali 
problémy dnešnej mládeže a to 
záškoláctva, bitkárstva, 
vandalizmu, šikanovania, ale 
i trestných činov spojených 
s prechovávaním a užívaním drog   

SŠ 
 
 
 
 
 
 

85 
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Knižnica v hľadáčiku 
...násťročných 

Informačná 
výchova 

Hlavným zámerom bolo poukázať 
na fakt, že aj knižnica môže byť 
zaujímavá pre ...násťročného 
nielen výberom literatúry 
a poskytovaním rôznych služieb, 
ale aj rozmanitými  podujatiami, 
ktoré celoročne prebiehajú 
v príjemnom prostredí knižnice 

ZŠ, SŠ 112 

Selfiemánia s knihou Voľnočaso-
vá aktivita 

Selfie -  trend mladých je 
fotografovanie sa na rôznych 
miestach a v rôznych pózach, 
preto aj knižnica umožnila 
v priestoroch knižnice  
„selfiemániu“ s obľúbenou 
knihou 

ZŠ, SŠ 28 

Gabriela Futová Prezentácia Prezentácia autorky a jej diela so 
zameraním na knihu „Poškoláci“ 

II. stupeň ZŠ 
Streda 
n/Bodrogom 

64 

Týždeň vo farbách dúhy – 
modrá  
Deti nevidia len čierno-bielo 
3x 

Zážitkové 
čítanie 

Práca s knihou Lentilka pre dedka 
Edka, výroba lentilkového 
venčeka, zábava so sladkými 
lentilkami 

ŠZŠ,  
II. stupeň ZŠ, 
Detský domov 
Sečovce 

58 

Kapřík Metlík , teší ma 
2x 

Interaktívna 
beseda 

Beseda s autorom Janom 
Opatřilom o jeho knihách. 
Podujatie podporil FPU 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ  

105 

Z pera pána rozprávkara  
2x 

Prezentácia Literárne pásmo o živote a tvorbe 
Jána Uličianského.  
 

Žiaci 4. 
ročníka  ZŠ v 
regióne 

48 

Poskladaj si abecedu alebo 
pasovačka prvákov za 
čitateľov knižnice 
11x 

Informačná 
výchova 

Prvý kontakt prvákov s knižnicou 
a bližšie oboznámenie 
s jednotlivými oddeleniami 
a knihami. Zároveň hravou 
formou a slávnostným aktom 
pasovania sa z prvákov stali malí 
čitatelia knižnice 

Žiaci 1. 
ročníka ZŠ 

256 

Máj s knihou  - Knihy 
s veršíkmi a básničkami 

Informačná 
výchova 

Cyklické podujatie venované 
knihe, kde cieľom je deťom 
materských škôl priblížiť význam 
knihy,  v máji sme si recitovali 
básničky  a veršíky 

Deti MŠ 22 

Ponocovanie s literatúrou Zážitkové 
aktivity 

Rôznorodé aktivity zamerané na 
zmysluplné trávenie voľného času 
detí a priblíženie im knihy 
a literatúru rôznymi zážitkovými 
aktivitami 

Verejnosť I. 
stupeň ZŠ 

15 

Čítajme si ... Hlasné 
čítanie 

Čitateľský maratón pod záštitou 
Unicefu 

I. a II. stupeň 
ZŠ  

564 

Dúhový týždeň – Deň pre 
rodičov so škvŕňatami 
a batoľatami 

Stretnutie 
spojené 
s prednáško
u 

Prednáška MUDr. 
Ondogreculovej o tom, ako 
nosenie detí v ergonomických 
nosičoch uľahčuje život 
mamičkám s názornou ukážkou 
rôznych metód 

Mamičky na 
MD a ich 
detičky 

24 

Mojej mamke 
11x 

Tvorivá 
dielňa 

Leporelový pozdrav 
s kirigamovým tulipánom ako 
blahoželanie ku Dňu matiek 

ZŠ 69 
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JÚN      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účas
tníci 

Komiks „Očko“ 
2x 

Ilustrátorský 
workshop 

Ilustrátor M. Regitko s deťmi 
rozprával o svojom povolaní, radil 
a ilustroval. Podujatie  podporil 
FPU 

Žiaci 3. a 4. 
ročníka ZŠ 
 

98 

Komiks „Očko“ Výstava Ilustrátorská výstava rôznych 
ilustrácií Miroslava Regitka 

Verejnosť 958 

Čítame si radi, podelíme sa aj 
s Vami! 

Minifestival 
detskej 
knihy 
(vonku pred 
budovou) 

Ohňostroj čítania, zábavy a hier, 
originálneho čítania, 
ilustrátorského workshopu 
s ilustrátorom M. Regitkom, 
besedou so spisovateľkou G. 
Futovou, zábavných a športových 
aktivít pre deti, tvorivých dielní, 
maľovania na tvár. Cieľom je 
priblížiť knihu, čítanie a knižnicu 
verejnosti 

ŽŠ, verejnosť 560 

Veselá beseda s Gabikou 
Futovou 
2x 

Beseda Beseda s autorkou G.Futovou,  
kde autorka rozprávala o svojich 
knihách, o svojom veselom živote 
so zvieratkami a vďačne 
odpovedala na všetky otázky detí. 
Podujatie podporil FPU 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ a ZŠ Slanec 

128 

Maťko a Kubko vás zoznámia 
so svojimi kamarátmi 

Prezentácia Ukážky tvorby M. Grznárovej 
v čítanej a animovanej podobe 
k 75. výročiu jej narodenia 

ŠZŠI 20 

Jún s knihou -  Rozprávky nad 
zlato 

Informačná 
výchova 

Cyklické podujatie venované 
knihe, kde cieľom je deťom 
materských škôl priblížiť význam 
knihy,  jún sme zamerali na 
hlasné čítanie rozprávok 
a zážitkové čítanie 

Deti MŠ 21 

Vzácne návštevy Bratislavy Prezentácia Potulky po Bratislave a jej 
historických pamiatkach 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ 

84 

Celé Slovensko číta deťom 
3x 

Celoslovensk
ý projekt 

Cieľom je podpora čítania u detí 
a mládeže, kde pozvaní hostia 
deťom čítajú a zároveň sa 
spoločne rozprávajú na rôzne 
témy. Tohto roku sa zhostili tejto 
úlohy G. Futová, M. Regitko a  J. 
Vargová 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ  

231  
 

Nežná púpava v tráve 
7x 

Tvorivá 
dielňa 

Žltá bylinka zo skladaného 
krepového papiera 

ZŠ 64 

JÚL      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účas
tníci 

Poďme zahnať nudu 
- Leto s dobrou knihou 
- Cestovateľská 

vychádzka po 
Slovensku 

- Lentilkový venček 

Prázdninové 
aktivity 

Prázdninové čítanie a hravé 
aktivity pre prázdninujúce deti 
v knižnici a pri knihe 

Verejnosť 63 
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AUGUST      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účas
tníci 

Poďme zahnať nudu 
- Mini Zoo vybral som 

si zvieratko 
- Knižničná rally 
- Letné pexeso 
- Na ostrove s Pipi 

dlhou Pančuchou 
- Prázdninový komiks 

Prázdninové 
aktivity 

Prázdninové čítanie a hravé 
aktivity pre prázdninujúce deti 
v knižnici a pri knihe 

Verejnosť 91 

Knihovníček Letný tábor Týždenný letný čitateľský tábor 
pre prázdninujúcich čitateľov 
knižnice. Zaujímavé aktivity 
zamerané na čítanie, hry, súťaže, 
výlety a nové kamarátstva 

Verejnosť 35 

Letné osvieženie so Svetlanou 
Majchrákovou 

Beseda Beseda s autorkou kníh pre deti 
a mládež  S. Majchrákovou,  ktorá 
osviežila svojou návštevou  
prázdninujúce deti. Podujatie  
podporil FPU 

Prázdninujúce 
deti 

35 

SEPTEMBER     

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účas
tníci 

ITY  učenie nikdy nekončí 2 Seminár Pokračovanie úspešného 
projektu, ktorý  pomáha 
čitateľom s informačnou 
gramotnosťou 

Verejnosť, 
seniori 

19 

Po Svete Po Svojom 
2x 

Beseda  Cestovateľ  a bloger Lukáš Čech 
rozprával  o tom ako cestoval po 
svete alternatívne.  Beseda bola 
doplnená o fotografie zo štátov, 
ktoré navštívil.  Podujatie  
podporil FPU 

SŠ, verejnosť 97 

Chill-out Zone Slávnostné 
otvorenie 
oddychovej 
zóny 

Chill-out Zone je vytvorený 
priestor v knižnici, ktorý slúži 
výhradne čitateľom pre ich 
komfortný odpočinok s klasickou 
alebo elektronickou knihou 

Verejnosť 70 

Knižnica – škola pre mládež 
a dospelých 
2x 

Informačná 
výchova 

Oboznámenie žiakov s prácou 
v knižnici spojené so 
spoločenskými hrami 

ŠK - ŠZŠ 32 

12 svetov - ilustrátori súčasnej 
českej knihy pre deti 

Výstava 
a vernisáž 

Mladšia generácia českých 
ilustrátorov detských kníh 
a komiksov  

Verejnosť 568 

Záhada čarovného vajíčka 
 

Zážitkové 
čítanie 

Zážitkové čítanie z knihy Záhada 
čarovného vajíčka s cieľom 
poukázať na vážnosť toho, čo je 
pre nás dôležité 

Žiaci 2. 
ročníka ZŠ 

21 

Zázračné ťahy štetcom  
3x 

Rozprávanie Rozprávanie  o dôležitosti 
a význame ilustrácii v knihách pre 
deti a mládež. Zároveň 
predstavenie známych 
ilustrátorov v minulosti 
a v súčasnosti 

Žiaci  3. a 4. 
ročníka ZŠ 
a žiaci 5. 
ročníka ZŠ 
Vojčice 

79 
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Všetko nájdeš v knihách  
4x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná na 
predstavenie jednotlivých  
literárnych žánrov rozprávok, 
povestí, bájok, báji  

Žiaci 5. a  6. 
ročníka ZŠ 

102 

Soľ nad zlato 
3x 

Zážitkové 
čítanie 

Na základe hlasného zážitkového 
čítania rozprávky Soľ nad zlato, 
sme žiakov interaktívne preniesli 
do rozprávky, ktorú si následne aj 
samy zdramatizovali 

ZŠ, ŠZŠ, DPL 72 

Kniha je môj kamarát 
 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná na 
získanie základných vedomostí 
o knihe a orientácia sa na 
oddelení literatúry pre deti 
a mládež 

Žiaci  5. 
ročníka ZŠ 
Vojčice  

23 

Recept na dieťa Prezentácia 
knihy 

Prezentácia novej  knihy autorky 
Domiky Wurll – Recept na dieťa 

Verejnosť  38 

Knižnica - škola pre mládež 
a dospelých 
2x 

Informačná 
výchova 

Prezentácia o vzniku, význame 
a dejinách knižníc. 
Orientácia študentov v on-line 
katalógu knižnice 

SŠ 42 

Najkrajší kalendár za rok 2016 Výstava 10. ročník celoslovenskej súťaže 
o Najkrajšie knihy a propagačný 
materiál 

Verejnosť 210 

Ryby, žraloky a iné morské 
ozdoby 
10x 

Tvorivá 
dielňa 

Spomienka z prázdnin – výrobky 
z vlnkového papiera 

ZŠ 71 

OKTÓBER      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účas
tníci 

ITY  učenie nikdy nekončí 2 Seminár Pokračovanie úspešného 
projektu, ktorý pomáha čitateľom 
s informačnou gramotnosťou 

Verejnosť, 
seniori, 
hendikepova-
ní 

24 

Tréning pamäte 
2x 

Interaktívne 
úlohy 

Prezentácia tréningu pamäti 
určená na precvičovanie 
základných zručností pri 
používaní intelektových 
schopností 

SŠI, 
hendikepova-
ní 

45 

Filmoví režiséri v školských 
laviciach 

Výstava Výstava priblížila osobné 
spomienky popredných 
slovenských režisérov z období 
ich  školských rokov a poodhalila 
ich vzťah ku škole 

Verejnosť 580 

Biblia na cestách Výstava, 
vernisáž 

Unikátna putovná výstava knihy 
kníh – Biblie.  

Verejnosť, 
seniori 

962 

Tajomstvo dávnych zvitkov  
2x 

Prednáška Odborná prednáška v rámci 
výstavy Biblia na cestách 

SŠ, verejnosť, 
seniori 

52 

Výnimočnosť biblie – knihy 
kníh 
2x 

Prednáška Odborná prednáška v rámci 
výstavy Biblia na cestách 

SŠ, verejnosť, 
seniori 

48 

Legenda H+Z Scénicke 
čítanie 

„Listování“ - herci Jihočeského 
divadla z Českých Budějovic 
Tomáš Drápela a Pavel Oubram 
priblížili deťom cestu J. Hanzelku 
a M. Zikmunda cez africký 
kontinent v roku 1947 

Žiaci II. stupňa 
ZŠ 

83 
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Pamätníček prváka  Beseda Autorka A. Švedová hravou 
formou zoznámila deti so svojou 
tvorbou a pri tom sa naučili 
poučné básničky a pohybové hry 

Žiaci ŠK  28 

Knižnica naopak 
2x 

Informačná 
výchova 

Deti sa zoznámili nielen 
s knižnicou, ale aj so spracovaním 
kníh a ich cestou od kníhkupectva 
na jednotlivé oddelenia v knižnici 

Žiaci 6. 
ročníka  ZŠ 
Borša a ZŠ 
Čerhov 

59 

Kto hľadá nájde  Informačná 
výchova 

Orientácia  žiakov v on-line 
katalógu knižnice, práca 
s encyklopédiami a slovníkmi 

Žiaci 5. 
ročníka ZŠ 
Borša 

25 

Krása ukrytá v bájkach Prezentácia Powerpointová prezentácia 
bájok, ako literárneho žánru, 
hlasné čítanie jednotlivých bájok.  

Žiaci 6. 
ročníka ZŠ 
Borša 

28 

Ako vyzerá priateľstvo Prednáška Tvorivá čitateľská dielňa pre 
pedagógov a knihovníkov 
s vysokoškolskou pedagogičkou 
Markétou Andričíkovou.  
Lektorka predstavila jednotlivé 
knižné tituly a prácu s nimi pre 
žiakov ZŠ. Podujatie  
podporil FPU 

Pedagógovia, 
knihovníci 

45 

Bojnickí búbeli 
2x 

Beseda Beseda s autorkou kníh pre deti 
a mládež K. Mikolášovou.  Žiakom  
predstavila svoju tvorbu 
a porozprávala o hlavných 
hrdinoch svojich kníh. Podujatie  
podporil FPU 

Žiaci 4. 
ročníka ZŠ             
a žiaci I. 
stupňa  ZŠ 
Vojčice 

118 

Zákutia knižnice preskúmané 
2x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná na 
činnosť knižnice 

Žiaci ZŠ 37 

Pamäť a motivácia 
2x 

Prezentácia Prezentácia o rôznych zákutiach 
našej pamäte, o jej zmysluplnom 
využití a o motivácii mladých ľudí  

SŠ, DD 43 

Jesenný veniec z flísu 
13x 

Tvorivá 
dielňa 

Ozdoba na dvere aj do okna 
s očakávaním  jesene 

ZŠ 107 

NOVEMBER      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účas
tníci 

ITY učenie nikdy nekončí 2 Seminár Pokračovanie úspešného 
projektu, ktorý pomáha čitateľom 
s informačnou gramotnosťou 

Verejnosť, 
seniori 

28 

Poézia ľudskej duše Výstava Výstava astronóma, cestovateľa, 
fotografa a popularizátora 
astronómie Vojtecha Rušina, 
ktorý počas svojich ciest nahliadol 
do viacerých exotických končín  

Verejnosť 672 

Ľudová slovesnosť 
 

Prezentácia História ľudovej slovesnosti, 
osobnosti zaoberajúce sa ľudovou 
slovesnosťou. 
Charakteristické znaky, žánre, 
príklady ľudovej slovesnosti  

Žiaci 5. 
ročníka ZŠ 

26 

Temný čas bosoriek a stríg, 
Stridžie dni 
/tradičná ľudová kultúra/ 

Cyklické 
podujatie 
  

Pútavou prezentáciu a názornými 
ukážkami ako je liatie olova 
a vymetanie kútov na Luciu sme 
sa preniesli v časopriestore do 
čias dávno minulých 

ZŠ 25 
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Zákutia knižnice preskúmané  Informačná 
výchova 

Zoznámenie s knižnicou 
zamerané na náučnú literatúru 
pre deti a mládež  

Žiaci I. stupňa 
ZŠ  Z. N. Ves  

32 

Zvieratká v lese Čítanie 
s porozume-
ním 

Čítanie kníh s tematikou lesa 
s dôrazom na dôležitosť 
starostlivosti o zvieratká v lese.  

Žiaci I. stupňa  
ZŠ 

36 

Žofkoviny Workshop Zážitkovo-kreatívny workshop 
s výtvarníčkou I. Pančákovou.  
aj o technike batikovania. 
Podujatie podporil FPU 

Žiaci 2. 
ročníka ZŠ 

26 

Pavol Emanuel Dobšinský Prezentácia Powerpointová prezentácia 
života a tvorby nášho 
najznámejšieho zberateľa 
ľudových rozprávok.  

Žiaci 5. 
ročníka ZŠ 
Kuzmice 

26 

Pátranie v knihách 
2x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná na 
náučnú literatúru, vyhľadávanie 
informácii v encyklopédiách 
a odborných knihách. 
Predstavenie web stránky 
knižnice a on-line katalógu 

ŠZŠI a žiaci 5. 
ročníka ZŠ 
Kuzmice 

47 

„Nezažiješ – neuveríš“ Beseda 
s autorkou 

Beseda s úspešnou autorkou 
románov Luciou Saskovou o jej 
knihách.  Podujatie podporil FPU 

Verejnosť 72 

Stratené(nájdené) poklady 
Zemplína 

Beseda 
prezentácia 

Beseda s autormi publikácie 
„Sprievodca hradmi Zemplína I.“ 
I. Rusňákovou a J. Furym.  
Podujatie podporil FPU 

Žiaci II. stupňa 
ZŠ 

74 

Beseda s Lenou Riečanskou 
 

Beseda Beseda s autorkou ženských 
románov nie len o láske, ale aj 
o sklamaniach, trápeniach 
a každodenných starostiach. 
Podujatie podporil FPU 

Verejnosť 77 

Zraz malých čarodejníc 
10x 

Tvorivá 
dielňa 

Farebná papierová skladačka 
roztomilých stríg na metle 

ZŠ 89 

DECEMBER      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová 
skupina 

Účas
tníci 

ITY učenie nikdy nekončí 2 Seminár Pokračovanie úspešného 
projektu, ktorý naďalej pomáha 
čitateľom s informačnou 
gramotnosťou 

Verejnosť, 
hendikepova-
ní 

22 

Beseda so spisovateľkou Emily 
Beňovou  

Prezentácia 
kníh 

Beseda so spisovateľkou 
a krsty jej posledných dvoch kníh 

Verejnosť 
 

57 

Sviatky pokoja a radosti 
/tradičná ľudová kultúra/ 
2x 

Cyklické 
podujatie 

Rozprávanie o vianočných 
zvykoch a ľudových tradíciách 
našich predkov v príjemnom 
adventom čase, pri slávnostne 
prestretom stole, na ktorom  
nechýbali vianočné dobroty 

ZŠ, seniori 38 

O Vianociach, ktoré nechceli 
prísť 

Hlasné 
čítanie 

Rozprávka Karla Čapka „O 
Vianociach, ktoré nechceli prísť“ 
nám pripomenula, že prežitie 
pekných vianočných chvíľ  nie je 
samozrejmosťou 

Žiaci 2. 
ročníka ZŠ 

19 
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Bobuľa a Ignác 
2x 

Divadelná 
inscenácia 

Divadelná inscenácia, ktorá je 
adaptáciou autorskej rozprávky 
Margit Garajszki. Podujatie  
z verejných zdrojov podporil FPU 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ Michaľany 
a žiaci 4. 
ročníka ZŠ  

142 

Celé Slovensko číta deťom aj 
na Mikuláša 
3x 

Čítanie Cieľom je podpora čítania u detí 
a mládeže, kde pozvaní hostia 
deťom čítajú a zároveň sa 
spoločne rozprávajú na rôzne 
témy. Čítali M. Garajszki a 
knihovníci 

ZŠ 52 

Pri vianočnom stromčeku je 
nám dobre 
4x 

Rozprávanie 
s tvorivou 
dielňou 

Tradičné rozsvietenie vianočného 
stromčeka v knižnici spojené 
s čítaním vianočných rozprávok, 
spievaním kolied a výrobou 
vlastnoručných darčekov 

Žiaci 1. 
ročníka ZŠ 

92 

Vianočná dielnička Tvorivá 
dielňa 

Vianočná tvorivá dielňa, kde si  
malí čitatelia vyrobili originálne  
ozdoby na Vianoce 

Verejnosť 31 

Vianoce vo svete Prezentácia Powerpointová prezentácia o 
zvykoch a tradíciách Vianoc vo 
svete a u nás 

Žiaci II. stupňa 
ZŠ  

24 

Lena Riečanská – Sladkých 
štrnásť so sladkou príchuťou 

Beseda Autorka Lena Riečanská uviedla 
svoju novú knihu pre deti a 
mládež. Humorným a pútavým 
rozprávaním predstavila  
doterajšiu tvorbu. Podujatie  
z verejných zdrojov podporil FPU 

Žiaci II. stupňa 
ZŠ 

52 

Vianočná tvorivá dielňa Tvorivá 
dielňa 

Rozprávanie o Vianociach 
a  zvykoch nie len u nás, ale aj v 
zahraničí spojené s čítaním 
vianočných príbehov a výrobou 
vianočnej ozdoby 

ŠZŠI 15 

Nočná zimná krajinka 
16x 

Tvorivá 
dielňa 

Papierový venček s trblietavými 
hviezdičkami 

ZŠ 127 
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Ročný výkaz o knižnici za rok 2017   KULT  10 – 01                           Príloha č. 3 
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Fotodokumentácia                                                                                      Príloha č. 4 
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Čítanie s Emily D. Beňovou                                             Veselá beseda s Gabikou Futovou  

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s Lenou Riečanskou                                              Letné osvieženie so Svetlanou Majchrákovou  

                                                                                           Slávnostné otvorenie Chill Out Zone   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddychová zóna pre deti                                                  Bobuľa a Ignác – divadelná inscenácia 
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- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hurá, jarné prázdniny v knižnici                                          Komiks Očko – ilustrátorský workshop                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽOFKOVINY – príbeh o batike  s I. Pančákovou               LISTOVÁNÍ - Legenda Z+H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestrá príroda – ekologická prednáška s lesníkom               Minifestival detskej knihy  
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Slávnostné otvorenie Chill Out Zone                                    Krst knihy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týždeň vo farbách dúhy – deň pre rodičov so                       Slovo ako chlieb 

škvrňatami a batoľatami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblia na cestách                                                                      Tradičná ľudová kultúra – Bosorky a čary 
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