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   Každý rok sa snažím pri hodnotení minulého roka napísať niečo nové o našej knižnici, ktorá 

má vplyv na kultúrny a spoločenský život v regióne.  No nezostáva mi nič iné napísať len to, že 

naša knižnica bola, i  naďalej  bude  modernou  komunitnou  knižnicou, pretože sa vyvíja 

kontinuálne  a  premyslene pokračuje vo svojich úkonoch, činnostiach  a  aktivitách, o ktorých 

sa píše podrobne na ďalších stránkach tejto správy o činnosti a hospodárení. V minulom roku 

sa nám podarilo vytvoriť nové motivačné a  inšpiratívne prostredie pre vzdelávanie na 

náučnom oddelení, ktoré bolo zmodernizované v  letných mesiacoch. Tým, že dnešná doba je 

uponáhľaná a my sa jej snažíme prispôsobiť,  všetci chceme zvládnuť  a  vyskúšať veľa vecí 

v  krátkom čase, preto po obzretí za rokom 2018 som si uvedomila, že naša knižnica sa snažila 

zameriavať svoje aktivity na hľadanie podstatných hodnôt života pre deti a dospelých. Ponúkli 

sme širokej verejnosti odpočinok s  príjemnou knihou v našich chill out zónach, požičiavali sme 

literatúru k vzdelávaniu, ale pozývali sme verejnosť aj  na spoločné stretnutia, besedy 

a výstavy. Školské kolektívy k nám prichádzali nielen za vzdelaním, ale hlavne aj za zábavou, 

o čom svedčí aj vytvorenie nového  herného kútika s hrami od firmy Albi s.r.o. Musíme však 

reagovať na nové výzvy meniaceho sa sveta – digitalizáciu, informačnú hojnosť, starnutie 

populácie a podobne, čo kladie vysoké nároky na ďalšie vzdelávanie knihovníkov ale aj na 

techniku  a   technológie. Akokoľvek sú materiálne podmienky knižnice veľmi dôležité, to 

najcennejšie pre nás sú čitatelia a návštevníci, ktorým knižnica by mala byť bezpečným 

zázemím, kam sa radi vracajú za podnetom duševného rozvoja i zážitkom krásy. Našou 

nekončiacou úlohou zostáva naďalej budovať modernú knižnicu a  v  súlade so súčasnými 

trendmi posilňovať jej význam ako otvoreného  vzdelávacieho, kultúrneho, komunitného 

a kreatívneho centra. 

   Za  tým všetkým je veľké nasadenie a  nadšenie zamestnancov, ústretovosť a  dobrá 

spolupráca so zriaďovateľom Košickým samosprávnym krajom. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Jana Vargová 

                                                                                                                         riaditeľka 
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1. Všeobecná charakteristika organizácie 
 

   Vychádzajúc z histórie Zemplínskej knižnice v Trebišove (ďalej len „knižnica“), ktorá ako 
okresná knižnica funguje už takmer  60 rokov, musíme konštatovať, že táto knižnica má 
odvtedy za sebou neuveriteľnú premenu. Jej už dlhodobé postavenie a status modernej, 
kultúrno - informačnej a vzdelávacej inštitúcie stále viac a viac naberá na obrátkach.  Táto naša 
moderná komunitná knižnica s aktívnym vplyvom na kultúrny a  spoločenský život  v meste 
a regióne aj v roku 2018 stavila na úspešné, už dlhodobo kvalitne poskytované služby svojim 
používateľom. A v tomto roku sa práve preto vynasnažila, popri stovkách drobných 
každodenných činností a aktivít, znovu  inovovať interiér svojich priestorov, zvýšiť užívateľský 
komfort a vytvoriť ďalšie motivačné prostredie pre vzdelávanie, príjemné stretávanie sa 
a inšpiratívne trávenie voľného času všetkých návštevníkov knižnice.  

   Činnosť  knižnice sa v priebehu roka riadila všetkými pokynmi svojho zriaďovateľa KSK,  
Plánom činnosti na príslušný rok a obsahovo vychádzala z ďalších základných dokumentov 
knižnice - Organizačného a Knižnično - 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 Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka 
 

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
 
 
     Svoje služby knižnica poskytovala v prenajatých priestoroch budovy Mestského kultúrneho 
strediska v Trebišove, na druhom poschodí. Tieto priestory sú rozdelené na centrálnu 
evidenciu literatúry, kde je vo vestibule umiestnený výpožičný pult, pri ktorom sa evidujú 
všetky výpožičky z jednotlivých úsekov – úsek krásnej literatúry pre dospelých, úsek náučnej 
literatúry pre dospelých, úsek literatúry pre deti a mládež. Všetky dokumenty, ktoré má 
knižnica vo svojom knižničnom fonde sú vo voľnom výbere, prístupné všetkým používateľom. 
Knižnica má, v budove kde sídli, dobrú polohu v centre mesta. Nevýhodou je, že v týchto 
priestoroch nemá študovňu ani čitáreň pre návštevníkov. 
   Pre svojich používateľov sprístupňovala a  pravidelne aktualizovala webovú stránku 
(www.kniznicatv.sk), online katalóg a sociálnu sieť facebook a Instagram.  Webová stránka 
a online katalóg sú prehľadné, boli vždy dostupné, s možnosťou fulltextového vyhľadávania a 
prihlásenia  sa  do  vlastného  čitateľského  konta  prostredníctvom  katalógu chamo.kis3g.sk. 
Medzi prioritné úlohy knižnice každoročne neodmysliteľne patrí  budovanie knižničného fondu 
univerzálneho charakteru a v relatívnej úplnosti. Akvizičná politika 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 najviac čerpali z vlastného rozpočtu a z prostriedkov účelovo pridelených 
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zriaďovateľom. Okrem toho knižnica vyvíja snahu získať aj mimorozpočtové zdroje, ktoré 
výrazne prispievajú k zvýšeniu knižničných prírastkov. V roku 2018 sme na základe 
spracovanej žiadosti na nákup knižničného fondu získali aj dotáciu z Fondu na podporu umenia 
a tiež prostredníctvom kultúrnych poukazov z MK SR. Do nášho knižničného fondu tak spolu 
pribudlo 1 910 nových zväzkov kníh, v celkovej hodnote 17 194 €. Z týchto prostriedkov bolo 
8 556 € od zriaďovateľa KSK, 6 000 € z verejných zdrojov FPU, 2 638 € z kultúrnych poukazov 
z MK SR. 
   Fond na podporu umenia v roku 2018 z verejných zdrojov podporil 3 projekty našej knižnici: 
- Knihy sú naša najväčšia bašta - aktualizácia a skvalitnenie profilu knižničného fondu 
najnovšími titulmi, doplnenie fondu o hodnotné dokumenty slovenských a zahraničných 
autorov z odbornej a krásnej literatúry pre deti, mládež a dospelých, na základe toho pribudlo 
do knižničného fondu 569 nových kníh pre našich čitateľov, 
- Rekonštrukcia náučného oddelenia knižnice - skvalitnenie interiérového vybavenia, 
vytvorenie inovovaného prostredia a impulzu pre kreativitu a osobnostný rast používateľov. 
Vďaka dotácii sa nám podarilo vybaviť oddelenie novými knižničnými regálmi, komplet novou 
podlahovou krytinou, vymaľovať toto oddelenie a  vytvoriť nové študijné i pracovné 
miesta,  spríjemniť prostredie a zabezpečiť vyšší komfort zamestnancov, študentov, ale aj 
všetkých návštevníkov knižnice, 
- Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých - šiesty ročník  
realizácie komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré prostredníctvom osobných 
stretnutí na besedách, autorských a zážitkových čítaniach, kreatívnych workshopoch so 
spisovateľmi a ilustrátormi, prednáškach, seminároch i živých diskusiách s odborníkmi z 
oblasti histórie, etnológie, gastronómie, životného prostredia a rôznych terapií, podporili 
u všetkých vekových kategórií našich návštevníkov vzťah ku knihám a čítaniu. 
   Celková dotácia FPU v sume 21 300 € výrazne prispela k obohateniu nášho knižničného 
fondu, viditeľne zmodernizovala priestory knižnice na úseku náučnej literatúry pre dospelých 
a dopomohla k zvýšenému počtu zorganizovaných kultúrno-spoločenských a výchovno-
vzdelávacích podujatí pre všetkých, tak návštevníkov podujatí, ako aj používateľov knižnično-
informačných služieb.  
   Ďalšou prioritnou úlohou, v rámci 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 inovatívne rozvíjanie pokračujúcej spolupráce 
so všetkými základnými a strednými školami v meste a regióne. Samozrejme naša spolupráca 
pokračovala aj s ostatnými organizáciami a inštitúciami v meste. Pri aktivitách a rôznorodých 
podujatiach sme sa snažili uplatňovať  lokálnu a regionálnu identitu, ktorá vychádza z nášho 
prirodzeného historického a geografického územia. 
   Podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov bola 
ďalšou našou prioritou. Hlavnú pozornosť sme venovali dospelej populácií a zvlášť kategórií 
seniorov a rôznym znevýhodneným skupinám. V rámci úspešne fungujúceho projektu ITY 
učenie nikdy nekončí prebiehala realizácia kurzov s cieľom zoznámiť a naučiť našich záujemcov 
základy práce s počítačom a orientáciou na internete. Pokračovala aj služba 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. 
Službu Komfort bez stresu veľmi často využívali najmä noví čitatelia, ktorí ešte v knižnici neboli 
a potrebovali sa zorientovať a zoznámiť s knižnicou a jej službami. Sprístupnenie 
biblioschránky vonku pred budovu, veľmi oslovilo našich čitateľov, ktorí túto službu často 
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využívali a pozitívne hodnotili možnosť vrátenia vypožičaných kníh do knižnice aj mimo 
výpožičného času, teda kedykoľvek, bez ohľadu na otváraciu dobu knižnice. Chill out 
zone/oddychová zóna ponúkala našim návštevníkom aj v uplynulom roku príjemné, 
komfortné a oddychové prostredie, ktoré v priebehu celého roka využívali všetky vekové 
kategórie návštevníkov. Zaujímavou novou službou sme plánovali osloviť  najmä detských 
čitateľov, ale svojím mimoriadnym záujmom nás prekvapili rodičia a starí rodičia deti. Išlo 
o Herný kútik, v ktorom sa požičiavajú rôzne spoločenské hry s vedomostným a vzdelávacím 
pozadím. Hry sa požičiavajú prezenčne, ale aj absenčne. 
   Knižnica sa stáva komunitným strediskom v ponuke kultúrno-spoločenských a výchovno-
vzdelávacích aktivít, ktoré si svojím obsahom a širokou škálou podujatí našli záujemcov nielen 
u registrovanej čitateľskej verejnosti, ale aj u širokej verejnosti mesta a regiónu. Aj rok 2018 
bol toho dôkazom. Aj napriek zložitejším podmienkam prispôsobovania vnútorného chodu 
knižnice pri modernizácií a rekonštrukčných prácach náučného oddelenia, sme dokázali  
udržať solídnu úroveň ťažiskových podujatí, kvalitu poskytovaných knižnično-informačných 
služieb a v rámci limitovaných možností aj optimálne plnenie kľúčových štandardov i ďalších 
záväzných ukazovateľov. V priebehu roka  sme sa aktívne zapojili do niekoľkých celoštátnych 
súťaží, podujatí a kampaní. Celoslovenská súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky 
Maťko Jozefa Cígera Hronského sa uskutočnila v našich priestoroch v januári, v spolupráci 
s Domom Matice slovenskej v Michalovciach. V marci, v rámci 19. ročníka celoslovenského 
podujatia Týždeň slovenských knižníc, sme uskutočnili viacero zaujímavých podujatí pre našich 
návštevníkov – besedy s detskou autorkou O. Švedovou, s  autorkou  románov M. E. 
Hajdukovou, zábavno-vedomostnú súťaž o literatúre, interaktívnu prezentáciu almanach 
vedomostí, tvorivé dielne, zážitkové čítania s uplatnením tvorivej dramatiky a informačné 
výchovy. Podujatie plné zábavy, dobrodružstiev a  nočného výletu – Noc s Andersenom,  už 
niekoľko rokov, koncom marca, pritiahne do knižnice pár desiatok detí. 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 - týždeň čítania 
deťom v Slovenskej republike pod patronátom prezidenta SR Andreja Kisku, Celé Slovensko 
číta deťom – Vyšehrad číta deťom, ktorý bol zameraný na prepojenie a propagáciu detskej 
literatúry autorov krajín V4   a  tiež Celé Slovensko číta deťom v predvianočnom, adventnom 
čase.  6 hodinový čitateľský maratón Čítajme si...2018, s krstnou mamou p. Oľgou Feldekovou, 
slávil v roku 2018 svoje 10. jubileum. O zvýšenie počtu čítajúcich detí v tomto maratóne sa 
veľmi snažili aj deti zúčastnené v našej knižnici. 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 ďalší, v poradí 8. ročník, teraz 
už povýšený na festival detskej knihy Čítame si radi, podelíme sa aj s Vami, na ktorom bolo 
zúčastnených cca 500 žiakov ZŠ, ale aj MŠ nielen z nášho mesta, ale aj z regiónu. Deti sa tešili 
aktivitám akými bol ilustrátorský workshop za účasti ilustrátora, kreatívna tvorivá dielňa, 
kúzelné maľovanie na tvár, divadelné predstavenie aj knihobranie.  
   Počas letných prázdnin boli pripravené pre prázdninujúce deti prázdninové stredy na 
vyplnenie ich voľného času. Na rôznorodé aktivity bol bohatý aj náš týždenný letný detský 
čitateľský tábor KNIHOVNÍČEK, ktorý bol zrealizovaný už po 12-ty krát. Veľkú odozvu 
u návštevníkov  mali všetky jesenné aktivity, ktoré uskutočňujeme na základe spracovaných 
žiadostí a následnej dotácií Fondu na podporu umenia a tiež nášho zriaďovateľa Košického 
samosprávneho kraja, ktorý sa už niekoľko rokov podieľa na spolufinancovaní projektu „Letom 
literárnym svetom – motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých“. Šiesty ročník projektu má 
už svoju tradíciu, pretože si v ňom nájdu obľúbené a zaujímavé aktivity všetky kategórie 
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návštevníkov. V rámci projektu organizujeme rôznorodé podujatia, mnohé z nich so zvláštnym 
zameraním napr. na apiterapiu, canisterapiu, cestovateľské zážitky a výklady, workshopy, 
literárno-dramatické vystúpenia, ale i besedy, prednášky, prezentácie. 
   Naše aktivity sme zamerali aj na 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. 
   Pre seniorov a zvlášť pre seniorov zariadenia Lumen a domova sociálnych služieb boli 
uskutočnené semináre, kreatívno-výtvarné a vzdelávacie tvorivé dielne na zvládnutie základov 
práce s PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu. 
   Roky končiace sa osmičkou sú v československej histórii prelomovými, hýbali dejinami a do 
veľkej miery sa stali osudnými. Košický samosprávny kraj a dvanásť kultúrnych zariadení v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti, sa v uplynulom roku zapojilo do série podujatí s názvom 
„Osmičková jeseň“. Do osláv okrúhlych výročí, ako jedna z dvanástich kultúrnych zariadení 
KSK, sa prostredníctvom svojej programovej ponuky zapojila aj naša knižnica, najprv 
vyhlásením výtvarnej súťaže pre mládež na tému Vznik Československej republiky (100. 
výročie) „Po prvýkrát spoločne“ a potom aj ďalšími aktivitami v rámci týždňa rôznorodých 
podujatí zameraných na historické udalosti pod spoločným názvom Pamäte veľkých činov. 
   Všetkými 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 potencionálnym čitateľom ponúkli zápisné za 
čitateľa knižnice zdarma a to na Valentína, v mesiaci knihy marci, na náhodnú šťastnú hodinku, 
pri pasovačke prvákov za čitateľov knižnice i počas letných prázdnin. 
   Do fondu knižnice v roku 2018 pribudlo 1 910 nových prírastkov knižničných jednotiek, 
odoberali sme 63 titulov novín a časopisov, zaregistrovali sme 3 808 čitateľov, ktorým  sme 
požičali 113 560 knižničných dokumentov, navštívilo nás spolu 43 690 návštevníkov. Pre 
používateľov sme na objednávku vypracovali 45 rešerší. Pre širokú čitateľskú i nečitateľskú 
verejnosť sme pripravili 312 výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí.  
 
     Za problémovú oblasť v uplynulom roku považujeme jedine to, že naša knižnica sa nachádza 
na poschodí, čo je veľkým problémom pre našich čitateľov. Mnohí z potencionálnych 
návštevníkov našu knižnicu nenavštevujú najmä pre tento problém, čím, samozrejme, 
strácame ďalších možných čitateľov najmä z radov znevýhodnených občanov (seniorov či 
telesne postihnutých). 
 
 

 

 

 

 

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 
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Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2017 2018  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice spolu 3 852 3 808 KULT – 4.Modul, r. 1 

počet výpožičiek spolu 113 920 113 560 KULT – 3.Modul r. 1 

z toho absenčných  
101 070 

 
101 454 

 

z toho prezenčných 12 850 12 106 KULT – 3.Modul r. 13 

knižničný fond  - stav/počet 50 905 51 740 KULT – 2.Modul, r. 1 

Počet návštevníkov knižnice spolu  46 029 43 690 KULT – 4.Modul , r. 20  

platená návštevnosť 3 852 3 808 
vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

neplatená návštevnosť 42 177 39 982 
 vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 
(celkový počet aktivít) 356  312  KULT – 4.Modul r. 3 

Finančná oblasť 2017 2018  

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu       

náklady na činnosť knižnice spolu     188 862,-  209 894,- KULT – 5. Modul, r. 19 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  121 357,- 132 151,- 
KULT – 5. Modul,  
r. 22 + r. 26 + r. 27 

Prevádzkové náklady 35 453,- 34 572,- KULT -  5. Modul, r. 29 

Kapitálové výdavky            2 729,- KULT -  5. Modul, r. 34 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku  165 775,- 184 283,- k 31.12. , účtovné výkazy 

výdavky na činnosť  23 087,- 25 611,-   31.12., účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu 189 758,- 211 961,-  KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 165 204,-  178 281,-  k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky   2 729,-  k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu 165 204,-  181 010,-  KULT – 5. Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu     KULT – 5. Modul, r. 17 

z vlastnej  činnosti  12 146,- 7 013,- KULT – 5. Modul, r. 15  

dary a sponzorské     KULT – 5. Modul, r. 12 

spolu 12 146,-  7 013,-   

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 2 408,-  2 638,-   získaná suma 

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

domáce projekty: tuzemské granty spolu  10 000,- 21 300,- KULT – 5. Modul, r. 8 

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

počet podaných projektov 4  6 projekt: tuzemský aj 
zahraničný, FPU, MK SR, počet schválených projektov  4 3 
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výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu   12 408,- 23 938,- 

ÚV SR, zahraničné granty, 
granty zo súkromných 
nadácií,  projekty 
(transfery) z obcí- mimo 
kultúrnych poukazov 

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2017 2018   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

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

-Zemplínska knižnica GZ 
v Michalovciach,  
- Bábkové divadlo Košice 

počet nových partnerstiev 5 
 

5 

-Súkromné konzervatórium 
D. Kardoša v Prešove, 
- OZ š.u.m, 
- ALBI, 
- Asociácia organizácií 
spisovateľov Slovenska 
- MC Sovička  

počet nových kľúčových aktivít 3 4 

-FAN club mládežníckej 
literatúry, 
-Herný kútik spoločenských 
hier pre deti aj dospelých, 
- Dni Európskeho kultúrneho 
dedičstva 
- Osmičková jeseň  

počet kľúčových mediálnych výstupov   12 10 

-rádio Regina-4x, 
-Zemplínske noviny MY-4x, 
-tvojtrebisov.sk-2x 

Strategický rozvoj 2017 2018   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja            áno            áno áno 

vlastný ukazovateľ rozvoja 

- Koncepcia 

rozvoja knižnice 
na roky  
2018-2025 

- Koncepcia 
rozvoja knižnice 
na roky  
2018-2025  

- Zvyšovanie čitateľskej, 
informačnej a finančnej 
gramotnosti používateľov 

plnenie prioritných cieľov v roku 2018 

-Naďalej podpora celoživotného 
vzdelávania a zvyšovanie čitateľskej, 
informačnej a finančnej gramotnosti 
používateľov, 
-Dni Európskeho kultúrneho 
dedičstva 
- osmičková jeseň (KSK) 

So zameraním na všetky 
vekové kategórie 
používateľov 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

3 Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
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Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2018 
 

 Aktivita Popis 

 
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 
  

 
Týždeň vo farbách dúhy  
(máj)  
 
 

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

Festival 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- 
Vyšehrad číta deťom, 
Celé Slovensko číta deťom-
adventné čítanie 
(jún, december) 
 

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, tiež v adventnom období  

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 voľného času pre prázdninujúce deti (deti 
trávili v knižnici čas denne od 8,00 – 16,00 h) 

 
Pamäte veľkých činov  
- osmičková jeseň  

Do osláv okrúhlych výročí, ako jedna z dvanástich kultúrnych 
zariadení KSK, sa prostredníctvom svojej programovej ponuky 
zapojila aj naša knižnica svojimi aktivitami Pamäte veľkých činov 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Plnenie štandardov 

 
Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2018 
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Počet kn. j. získaných 
kúpou 

2% z knižného 
fondu 

 1 553 kn.j.    
3,00 %  z knižného fondu 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur  
na knihu 

  
11,07 € 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 

 
63 titulov periodík 

Počet 
prevádzkových hodín 

min. 50 hodín / 
týždeň  

  
          50 hodín týždenne 

Počet výpožič na  
1 zamestnanca 
vykonáv. knihovnícke 
činnosti 

60 – 80% zo 
slov. štandardu  
9 000 – 12 000 
výpožičiek  

Výpožičky na 1 zamestnanca 
(pracovníka služieb) 
vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti 

 
12 618 

Počet výpožičiek na 1 
čitateľa 

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

29,82 

Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných 
knižnicou 

4 ročne  5 služieb, 
-členský poplatok, 
-MVS, 
-rešerš, 
-kopírovanie, 
-tlač+sken dokumentov, 

Počet marketingových 
aktivít so zameraním na 
propagáciu knižnice 

4  5 
- Týždeň slov. knižníc, 
- Týždeň vo farbách dúhy, 
- festival detskej knihy, 
- letný čitateľský tábor, 
-  aktivity v spolupráci 
s vydavateľstvom Class-Slovensko 
krajina plná tajomstiev 

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika 
a digitalizácia  

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

4 
- Čakanie čara-spomienka na 
Ľudovíta Visokaya (biografia 
a personálna výberová bibliografia 
-Plán činnosti na rok 2018 
-Vyhodnotenie činnosti za rok 2017, 
-Sakrálne pamiatky regiónu 
Trebišov, I. časť  internetovej 
topografickej encyklopédie,  
+ 15 informačných letákov 

Počet podujatí  
literárneho charakteru + 
výstavy 

8 
 

 Lit. charakter cca 160, výstav 22 
-besedy so spisovateľmi, 
-prezentácie kníh, krsty kníh, 
-zážitkové a scénické čítania, 
-informačné výchovy, 
-workshopy a semináre 

Počet podujatí 
zamerané na 
celoživotné vzdelávanie 

2  
 

4 
-Biblioterapia 
- ITY učenie nikdy nekončí, 
-prednášky pre rodičov na MD, RD  
-Pamäť 

3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
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I. HLAVNÁ  ČINNOSŤ 
 
 

1. Knižničné fondy 
 

 

Stav knižničného fondu  k 31.12.2018 51 740 knižničných jednotiek  /ďalej kn. j./ 

Prírastok knižničného fondu 1 910 kn. j. 

Úbytok knižničného fondu   1 075 kn. j. 

Prírastok periodík 63 titulov   (3 zahraničné) 

 

 

   Doplňovanie a obnova knižničného fondu v roku 2018 sa realizovala podľa informačných 
potrieb základných používateľských skupín, so zreteľom na vekové, záujmové kategórie 
používateľov, s prihliadnutím aj na skupiny občanov patriacich k národnostným menšinám. 
Nákup kníh knižnica zabezpečovala prostredníctvom kníhkupectiev a knižných distribúcií. 
Fond sme dopĺňali aj darmi od rôznych inštitúcií, vydavateľstiev a individuálnych darcov. 
Knižnica, rovnako ako v predchádzajúcom období, ani v roku 2018 by nemala na doplňovanie 
knižničného fondu dostatok vlastných finančných prostriedkov, preto veľmi výrazne pri  
doplňovaní knižného fondu, pomohol účelový príspevok od zriaďovateľa KSK a tiež dotácia 
z Fondu na podporu umenia. Práve tieto finančné injekcie už za posledné roky prispievajú 
k tomu, že sa nám darí napĺňať štandardy v počte knižničných jednotiek a tiež požiadavky 
našich používateľov.  
 

   K 31.12.2018 bolo v knižnici evidovaných celkom 51 740 knižničných jednotiek v zložení:  
                odborná literatúra pre dospelých 17 768 kn. j.,  
                odborná literatúra pre deti 2 436 kn. j.,  
                krásna literatúra pre dospelých 18 533 kn. j., 
                krásna literatúra pre deti 13 003 kn. j. 

   Do celkovej databázy knižničného fondu v uplynulom roku pribudlo a bolo zaevidovaných 
a zaprírastkovaných 1 910 knižničných jednotiek  (vrátane darov od čitateľov a autorov kníh) 
v celkovej hodnote 17 194 €. 

   Finančné prostriedky na nákup literatúry knižnica čerpala z viacerých zdrojov, z ktorých 
priebežne nakupovala knihy: 

- z účelovo pridelených financií od zriaďovateľa KSK vo výške 4 000 € bolo zakúpených   
362 kn. j., 

- z vlastných rozpočtových prostriedkov  od zriaďovateľa KSK v  sume 4 256 € bolo 
zakúpených 356 kn. j., 

- z  prostriedkov získaných z  kultúrnych poukazov a  prefinancovaných MK SR v hodnote 
2 638 € sme zakúpili 239 kn. j., 

- z podpory Fondu na podporu umenia (FPU)  v celkovej čiastke 6 000 € sme zakúpili 569 
kn. j., 

- spolufinancovanie projektu z FPU od zriaďovateľa KSK 300 €, z čoho kúpených bolo 27 
kn. j. 



 

13 

   Okrem toho do knižničného fondu pribudli aj knihy prostredníctvom darov  od čitateľov,  ale 
aj priamo od autorov kníh v počte 357 kn. j. 

   Prírastky literatúry podľa tematických skupín a tried exemplárov pribudli do fondu z krásnej 
literatúry pre dospelých v počte 933 kn. j., z náučnej literatúry pre dospelých v počte 567 kn. 
j., z krásnej literatúry pre deti v počte 372 kn.  j. a z náučnej literatúry pre deti v počte           38 
kn. j. 
   Akvizičná komisia aj v uplynulom roku vypracovala akvizičný plán nákupu literatúry. Na 
základe správne zvolenej akvizičnej politiky a prepojenia s  jednotlivými úsekmi a  teda 
zamestnancami úsekov, sa uskutočňovali stretnutia akvizičnej komisie a následne nákupy 
literatúry. Akvizičná komisia určila pravidlá nákupu a to na základe stavu finančných 
prostriedkov, požiadavok verejnosti, titulovej pestrosti, skladby knižného fondu a  tiež 
zabezpečenia viaczväzkovej literatúry.  
   Nákupy a  spracovanie literatúry bolo realizované priebežne počas roka u predajcov, ktorí 
poskytovali zľavy z predajných cien kníh. Knihy boli objednávané v  internetovom 
kníhkupectve  Ikar, Martinus, Elist, získané priamym výberom v kníhkupectve Pantha Rhei 
a LOKE - Malý princ v Košiciach, či z ponuky distribútora kníh p. Lazíka. 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 166 354 -168 263. 
   V rámci ochrany knižného fondu bola naďalej každá získaná kniha opatrená ochranným 
zabezpečovacím štítkom. 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 knižničného fondu knihy aj vyraďované z dôvodu neaktuálnosti, 
opotrebovania, duplicity dokumentov, ale aj straty 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 2018 
predstavoval 1 075 knižničných jednotiek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Kvantitatívne ukazovatele – KNIŽNIČNÉ FONDY 
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Celkový stav KF podľa tematických skupín 

 2017 2018 

  Krásna lit. pre dospelých 17 896 18 533 

  Náučná lit. pre dospelých 17 969 17 768 

  Krásna lit. pre deti 12 640 13 003 

  Náučná lit. pre deti 2 400 2 436 

  Spolu 50 905 51 740 

 
 

 
 
 
 
Prírastky KF  

 2017 2018 

  Knihy 2 001 1 910 

- z VÚC 933 745 

- kult. poukazy MK SR 206 239 

- dotácia FPU 584 569 

- dary a iné 278 357 

 
 

 
 
Prírastky KF  podľa spôsobu nadobudnutia 

 2017 2018 

  Kúpa 1 723 1 553 
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  Dar 278 357 

  Spolu 2 001 1 910 

 
 

 
 
 
 
Prírastky KF podľa tematických skupín  

 2017 2018 

  Krásna lit. pre dospelých 973 933 
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  Krásna lit. pre deti 326 372 

  Náučná lit. pre deti 59 38 

  Spolu 2 001 1 910 
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Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  
od  zriaďovateľa   / v €/ 
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z dotácie  FPU  a  MK  SR  / v €/ 

 2017 2018 

Dotácia FPU 6 000 6 000 

Kultúrne poukazy MK SR 2 408 2 638 

Spolu 8 408  8 638 
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   Svojimi základnými a špeciálnymi knižnično-informačnými službami aj v uplynulom roku 
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.  Tieto služby poskytovala 
diferencovane, podľa druhov literatúry a typu služieb, socioprofesijného a vekového zloženia 
používateľov. 
   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. 
   Naši používatelia v priebehu roka využívali aj všetky doterajšie zaužívané doplnkové služby  
a to Book a Librarian alebo Knihovník, Váš sprievodca pri hľadaní informácií, ktorá ponúkala 
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, túto službu využívajú takisto počas celého roka naši používatelia vrátane výpožičiek e-
čítačiek a e-kníh, ktoré sú súčasťou v tomto relaxačnom priestore. V rámci úspešne 
fungujúceho projektu ITY učenie nikdy nekončí, sme pokračovali v realizácií kurzov nielen pre 
seniorov, ale aj pre rôzne kategórie návštevníkov, ktoré sa na seminár prihlásili. Táto služba 
pomáha účastníkom zoznámiť sa s informačnými technológiami, naučiť sa základnej  práci 
s počítačom a orientácií na internete. Tieto kurzy-semináre zároveň využívali  aj rôzne 
znevýhodnené skupiny 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 piaty rok a jeho podstatou je, že podľa požiadavky čitateľa na základe 
jeho žánrového záujmu sme pripravili počas leta 16 balíčkov kníh na dovolenku. Biblioschránka 
umiestnená vonku pred budovou naďalej umožňovala našim čitateľom vrátiť knihy bez ohľadu 
na otváraciu dobu knižnice. Túto službu naši čitatelia využívajú naplno, kedykoľvek a  sú s ňou 
spokojní, pretože im zabezpečuje komfortnejšie vrátenie vypožičaných kníh. Využívanou 
službou je aj live chat prístupný na web stránke v čase otváracích hodín knižnice a s možnosťou 
zanechania správy v prípade offline. 
Zaujímavou novou službou Herný kútik, sme v roku 2018 oslovili detských čitateľov, ale svojím 
mimoriadnym záujmom nás prekvapili rodičia a starí rodičia deti. Išlo o herný kútik, v ktorom 
sa požičiavajú rôzne spoločenské hry s  vedomostným a  vzdelávacím pozadím, prezenčne, ale 
aj absenčne. 
     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.   
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     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, telefonicky a tiež 
prostredníctvom emailov. 
     Na základe poskytnutých emailových adries používateľov automatizovaný systém 
zabezpečoval automatické zasielanie pripomienok o ukončení výpožičnej doby a to 3 dni pred 
ukončením.  
 
 
 

2.1 Používatelia – čitatelia 
 
   K 31.12.2018 knižnica evidovala spolu 3 808 registrovaných používateľov /čitateľov/. 
Z celkového počtu bolo zaregistrovaných 1 965 čitateľov do 15 rokov a 1 843 všetkých 
ostatných dospelých čitateľov (vrátane stredoškolských a  vysokoškolských študentov, 
zdravotne znevýhodnených občanov i seniorov).  
     Percento všetkých používateľov z počtu obyvateľov mesta predstavuje 16,19 % (23 523 
obyvateľov mesta). 
     Z kultúrnych   poukazov   sme   získali  2 638 €   a  z  toho   bolo  zaregistrovaných (nových 
aj tých, ktorí si aktualizovali svoje členstvo v knižnici) 913 používateľov, z toho 46 pedagógov,   
314  stredoškolských študentov  a  553 detí do 15 rokov.  
 
 

1.1.1 Kvantitatívne ukazovatele - POUŽÍVATELIA – ČITATELIA 
 
Počet registrovaných používateľov  

 
 
 
 

 

 
Percentuálne vyjadrenie registrovaných používateľov 
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% používateľov z počtu 
obyvateľov 

16,38 16,19 

Počet obyvateľov mesta 23 523 23 523 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2 Výpožičky 
 
 
   V roku 2018 si používatelia a  návštevníci  z  fondu knižnice vypožičali spolu 113 560 
dokumentov, z toho absenčných 101 454 výpožičiek (čo predstavovalo 89,34 %   z celkového 
počtu výpožičiek) a prezenčných 12 106 výpožičiek(čo predstavovalo 10,66 % z celkového 
počtu výpožičiek).  
   Knižnica zvýšila počet odoberaných titulov periodík na 63 titulov, z ktorých v priebehu roka 
naši používatelia uskutočnili 9 426 výpožičiek.    
   Knižnicu navštívilo spolu 43 690 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 27 965, návštevníkov 
kultúrno-vzdelávacích podujatí 13 925 a návštevníkov internetu 1 800.  
 

 
2.2.1 Kvantitatívne ukazovatele – VÝPOŽIČKY 

 
Počet výpožičiek 

 2017 2018 

Spolu 113 920 113 560 

absenčné výpožičky 101 070 101 454 

prezenčné výpožičky 12 850 12 106 
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Výpožičky podľa tematických skupín 

 2017 2018 
Krásna lit. pre dospelých 31 978 32 702 
Náučná lit. pre dospelých 29 026 27 389 
Krásna lit. pre deti 30 108 30 910 
Náučná lit. pre deti 13 912 13 133 
Periodiká 8 896 9 426 
Spolu 113 920 113 560 
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2.3  Výchovno - vzdelávacie a kultúrno - spoločenské podujatia  

 
 

   Ani rok 2018 nezaostával v realizácií  výchovno – vzdelávacích  a kultúrno – spoločenských 
podujatí v našej knižnici. Organizovali sme tematicky rôznorodé aktivity, ktoré podporovali 
u našich návštevníkov vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s 
tvorcami literatúry či  diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí života. Hlavnými aktivitami 
pre rôzne cieľové skupiny návštevníkov boli besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne 
workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z 
oblasti histórie, etnológie, gastronómie, životného prostredia i rôznych terapií. Zameriavali 
sme sa vo veľkej miere na deti  jednak MŠ, ale najviac žiakov ZŠ a našimi aktivitami sme sa 
snažili motivovať a viesť ich k čítaniu s porozumením, vzbudiť u nich záujem o čítanie rôzneho 
druhu, naučiť sa dosiahnuť z čítania zážitok. Zároveň obohatiť slovnú zásobu detí, zlepšiť ich 
vyjadrovacie schopnosti a funkčnú gramotnosť, rozvíjať tvorivosť, fantáziu a kreativitu. 
U všetkých dospelých návštevníkov sme sa zameriavali, v rámci uskutočnených aktivít, na 
propagáciu slovenských autorov a ich tvorbu a tým na podporu a vzbudenie informačnej, 
čitateľskej a literárnej gramotnosti. 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 dôstojne prezentovať knižnicu a jej služby a v  čo najväčšej miere 
prispievať k rozvoju čitateľskej a informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania našich 
návštevníkov. Spolu bolo zrealizovaných 312 podujatí , ktoré navštívilo 13 925 účastníkov. 
   Už niekoľko rokov január začíname realizovaním okresného kola súťaže v prednese 
slovenských povestí Šaliansky Maťko  Jozefa Cígera Hronského, ktorého organizátorom je 
Miestny odbor Matice slovenskej v Michalovciach. Súťaž Šaliansky Maťko sa od svojho vzniku 
v roku 1991, vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese 
slovenských povestí a v uplynulom roku to bol už 25. ročník. 
   Tretie, nenáväzné pokračovanie knižnej série Slovensko – krajina plná tajomstiev s 
podtitulom "Vodné dobrodružstvá" a tiež štvrté pokračovanie "Vodné dobrodružstvá 2" , 
ilustrovala Zuzana Fusková. Ilustrácie z publikácie, s výpravno-náučným charakterom, si mohli 
prezrieť návštevníci našej knižnice prostredníctvom dobrodružných príbehov Miška a jeho 
otca, na dvoch nezávislých výstavách o tajomstvách vodného bohatstva Slovenska. Cez 
výnimočné ilustrácie tejto výstavy vodný živel odkryl svoje tajomstvá a vtiahol návštevníkov 
do nádhernej krásy vodného bohatstva, ktoré motivovalo k uvedomeniu si hodnoty vody a 
k zamysleniu sa nad tým, ako sa o toto prírodné dedičstvo starať, aby sa zachovalo aj pre 
nasledujúce generácie. 
   Dobrodružno-náučnú knihu zo série Slovensko – krajina plná tajomstiev s podtitulom 
„Vodné dobrodružstvá“ neskôr na besede predstavila detským čitateľom 
šéfredaktorka vydavateľstva Class a vydavateľka spomínanej knihy Lenka ŠINGOVSKÁ.  
Cieľom besedy, o novo vydanej publikácii, bolo hravým spôsobom naučiť jej čitateľov vnímať 
vodu inak.  
   Pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet sa uskutočnila pre žiakov základných škôl 
prezentácia a prednáška na túto tému s cieľom upozorniť práve detí a teda najmladšiu 
generáciu užívateľov internetových sietí, na riziká spojené s  používaním internetu a 
komunikáciou na sociálnych sieťach, na zodpovedné používanie internetu a všetkých nových 
informačných technológií.  
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   Krátke fašiangovanie, dlhé zimovanie- v rámci cyklického podujatia sme predstavili žiakom 
základných škôl fašiangové obdobie, ktoré je podľa tradícií a zvykov našich predkov obdobím 
hodovania a veselosti. V tomto období vyvrcholením bola fašiangová zábava s maskami 
vyjadrujúcimi „svet naruby“, v ktorom sa stierali spoločenské bariéry. Táto zábava sa 
považovala za  najživšie ľudové divadlo.  Cieľom podujatia bolo čo najidentickejšie priblíženie 
týchto zvykov a tradícií, aby sa tieto zvyky nestrácali, ale naopak uchovávali v mysliach mladej 
generácie, ktorá by ich mohla naďalej šíriť a zachovať.   
   Do celoslovenskej čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!“ sa aj 
v uplynulom roku znova zapojila naša knižnica. Je to súťaž zameraná na rozvoj čitateľskej 
gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ, na motiváciu detí k čítaniu hodnotnej detskej literatúry, 
k rozhovorom o prečítanom, na tvorivé aktivity, rozvoj fantázie. 
   Znace či neznace? – prezentáciou práve s týmto príznačným názvom sme chceli upriamiť 
pozornosť žiakov ZŠ na naše východoslovenské nárečie, na dialekt, ktorý je súčasťou 
národného jazyka a nášho dedičstva. V prezentácií boli spomínaní aj naši regionálni autori, 
ktorí svojou tvorbou o zemplínskom nárečí prispeli k bohatstvu národa a nás všetkých. Pre 
žiakov bolo pripravené aj zábavne okienko zamerané na znalosť dialektu a nechýbali ani vtipy 
či hádanie zvláštnych slov napísaných v zemplínskom nárečí.  
   Jarné prázdniny v knižnici boli skvelou voľbou pre deti, ktoré majú počas prázdnin kopec 
voľného času a chceli stráviť tieto bezstarostné chvíle práve u nás v knižnici. Opäť sme 
pripravili zaujímavý program a deti strávili časť prázdnin aktívnym oddychom v našej 
spoločnosti pri hrách, tajničkách, kvízoch, v tvorivej dielni a pri rôznych súťažiach medzi 
kamarátmi a knihami plnými príbehov.    
   14. februára sa neoslavuje len deň zaľúbených, ale aj tých, ktorí milujú knihy. Je to zároveň 
deň darovania kníh (International Book Giving Day), ktorý sa oslavuje od roku 2012 a jeho 
poslaním je darovať knihu a urobiť tým radosť. Spojili sme teda tieto dva sviatky dokopy 
a darovali našim čitateľom zápisné do knižnice na celý rok ZDARMA. Na našu výzvu zase na 
oplátku reagovali  čitatelia a návštevníci knižnice, ktorí jej darovali 21 nových kníh v rámci 
Medzinárodného dňa darovania kníh. 
   Pre našich priaznivcov, čitateľov, používateľov služieb i návštevníkov sme pripravili 
zaujímavú výstavu pod názvom Dotkni sa minulosti knihami. Išlo o kolekciu kníh z fondu 
knižnice. Cyklická retrospektívna výstava bola venovaná jednotlivým dekádam minulého aj 
súčasného storočia, opakovala sa v pravidelných mesačných intervaloch a obsahovala tie 
najzaujímavejšie tituly kníh z daného obdobia, ktoré sa nachádzali v našom knižničnom fonde. 
Výstava 30-tych rokov začínala v marci, v ďalších mesiacoch nasledoval výber kníh z rokov 40-
tych, 50-tych, 60-tych, 70-tych, 80-tych, 90-tych  a  výstava končila  v  októbri miléniovým 
rokom 2000. 
   19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc 2018 bol aj v našej knižnici 
programovo veľmi bohatý. Priaznivcom – našim čitateľom, používateľom služieb i 
návštevníkom sme spríjemnili voľný čas i chvíle strávené u nás v knižnici týmto programom: 
Spoznávame slovenské rozprávky – zážitkové čítanie pre mladší školský vek, 
Slovensko vôbec nie je nudná krajina– PowerPoint prezentácia pre SŠ, 
Od staroveku až na oblohu – prezentácia starých gréckych bájí a povestí  so sekvenciami 
filmových záberov pre tínedžerov, (aktivity organizované v spolupráci s DPL Hraň), 
Oľga Švedová v kruhu čitateľov – interaktívna beseda s autorkou detských kníh a publikácií, 
Dorianova kliatba – beseda  s  autorkou  románov M. E. Hajdukovou, ktorej príbehy sa 
odohrávajú v súčasnosti a zároveň sčasti aj v minulosti  a sú popretkávané históriou, mystikou 
a prostredím medzi nebom a zemou, 
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Je literatúra ťažká túra? – informačné výchovy – pre II. stupeň ZŠ v meste, 
Almanach vedomostí – vedz, že informácie nájdeš nielen na googli, ale aj v knihách, 
Farebné dahlie – tvorivá dielňa pre kreatívne deti, 
Literárno-jazykové všeličo – zábavný literárno-jazykový kvíz – pre žiakov 7. roč.  ZŠ v meste, 
ČÍTANIE – pre radosť i poznanie – informačné výchovy  zamerané na stredoškolákov, 
Súkromný priestor Ivany Pančákovej– výstava ilustrácií. 
   Pri príležitostí celosvetovej  kampane Týždeň mozgu, ktorá sa na Slovensku konala už po 11-
ty krát pod zastrešením Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, sme pre širokú 
verejnosť  zorganizovali prednášku  s názvom „Žijeme život prospievajúci mozgu?“ Hlavnou 
prioritou tejto aktivity bolo hovoriť o možnostiach, ako si zachovať  dobré fungovanie mozgu 
do vysokého veku. Prednáška bola uskutočnená v spolupráci s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva  v Trebišove. 
   Výstava veselých obrazov plných farieb, hravosti a fantázie od renomovanej výtvarníčky 
a  ilustrátorky Jany Šlosárovej s názvom Zlatý život,  bola venovaná širokej čitateľskej 
verejnosti.  
   Cyklickým podujatím Prichádza jar sme si pripomenuli  výnimočné a nekaždodenné dni, s 
ktorými sa spájajú rôzne obradové praktiky jari. Voda, zeleň, vajcia a oheň sú prastaré symboly 
jari. Týmto podujatím sme žiakom ZŠ znova priblížili zvyky a tradície našich predkov a ich úzku 
spätosť s prírodou. 
   Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia organizovala knižnica odbornú prednášku pre 
žiakov základných škôl so stomatológom Š. Šostákom – Zuby, zúbky, zúbočky. 
   Prezentácia s príznačným názvom Návrat k ľudovej slovesnosti bola zameraná na 
vysvetlenie pojmov ľudovej slovesnosti a  folklóru, jej  históriu, literárne žánre a ich znaky, 
príslovia, porekadlá, pranostiky, návrat k ľudovým tradíciám a k našej kultúre. 
   Dávajú nám včely iba med? Čo je perga? Sú včelie produkty alergény? Čo je apiterapia? Akých 
zdravotných neduhov nás vedia zbaviť včelie produkty? Odpovede na tieto, no i mnohé iné 
otázky súvisiace s vplyvom včelích produktov na ľudské zdravie poskytla apikonzultantka pani 
Iveta Krajňáková vo svojej prednáške Zdravie prilieta na krídlach včely všetkým zúčastneným 
návštevníkom. 
   Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila pri príležitosti 
Medzinárodného roku lesov. Poslaním kampane je poukázať na význam lesa a lesníctva, 
ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne zvýšiť 
záujem detí o čítanie kníh. V rámci tejto kampane sme znova v priebehu jedného týždňa pre 
svojich čitateľov a návštevníkov pripravili podujatia obohatené a podporené návštevou 
lesného pedagóga, ktorý sprostredkoval deťom les formou zážitkovej hry, interaktívnych 
prvkov, cez vedomostné úlohy s dôrazom na celkový výchovno-vzdelávací aspekt. 
   V poradí štvrtú,  básnickú zbierku regionálneho autora Gabriela Németha s názvom „Srdce 
na kľúč“, pokrstil a uviedol do života tiež regionálny autor Robert Hakala u nás v knižnici. 
   Ďalší regionálny autor Peter Sklenčár bol naším hosťom na besede so širokou verejnosťou. 
Napriek tomu, že nie je historik, zaoberá sa dokumentovaním histórie  a s láskou a nostalgiou 
porozprával o udalostiach, objektoch, inštitúciách a osobách, ktoré by sa nemali stratiť 
v nenávratnej minulosti. 
   Nezabudnuteľné ženské postavy romantickej literatúry Anna Karenina, Jana Eyrová, Emma 
Bovaryová, Constance Chatterleyová a ďalšie sa predvádzali našim návštevníkom na výstave 
44 porcelánových bábik – Romantické hrdinky, ktoré boli upravené  a oblečené  v  nádherných 
dobových kostýmoch, klobúkoch, účesoch aj s doplnkami. 
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   Beseda s Oldřichom Seluckým, českým spisovateľom, scenáristom, maliarom, ilustrátorom, 
autorom dobrodružnej literatúry s duchovným odkazom, bola určená stredoškolskej mládeži. 
   Interaktívna prezentácia Separovanie ako možnosť ochrany životného prostredia, 
venovaná správnemu triedeniu odpadu a tým zabráneniu rozsiahleho poškodzovania 
životného prostredia, zároveň pripomenula žiakom II. stupňa ZŠ Deň Zeme.  
   Rok 2018 priniesol našej knižnici aj nový vietor v podobe vytvorenia Fan klub-u  fanúšikov 
a obdivovateľov kníh pre deti a mládež, ktoré každoročne vychádzajú v slovenských 
vydavateľstvách v pomerne veľkom množstve a sú žánrovo veľmi rozmanité. Tento nápad sa 
zrodil v mladých hlavách našich čitateľov, čo nás veľmi potešilo. Ambíciou fan klubu bolo 
inšpirovať ďalších mladých ľudí k tomu, aby vyjadrovali svoje názory, aby sa neobávali prejaviť 
svoj postoj, aby vedeli presadiť svoj pohľad, chceli a aktívne sa zapájali do posudzovania 
dejovej línie v knihách a podieľali sa na vlastnom rozhodovaní o tom, čo sa im páči a čo chcú 
čítať. Tínedžeri, ktorí  nepovažujú knižnicu len za prežitok, sa spoločne, práve v knižnici, o 
prečítaných knihách rozprávali, odporučili konkrétnu knihu svojim rovesníkom a strávili 
príjemné chvíle medzi knihami a s knihou. Stretávali sa pravidelne, raz do mesiaca, od apríla 
do decembra a chcú v tom pokračovať aj v budúcom roku. 
   Unikátne fotografické zábery na výstave Zo života bocianov sprístupnil a umožnil našim 
návštevníkom profesor Štefan Vilček. 
   Jedna z popredných a najznámejších slovenských etnologičiek, Katarína Nádaská, ktorá 
pozná veľmi dobre všetky slovenské zvyky a tradície, sa so svojimi  bohatými skúsenosťami 
a vedomosťami podelila u nás v knižnici. Návštevníci tohto podujatia v závere skonštatovali, 
že pani Nádaská naozaj pozná odpovede na všetky otázky a  slovenskú minulosť, ľudovú 
kultúru, tradície a zvyky má v malíčku.  
   Odborná prednáška Povedz „NIE“ šikane, so zástupcom náčelníka Mestskej polície 
v Trebišove o formách šikanovania, následkoch, trestnoprávnej zodpovednosti bola 
zrealizovaná pre stredoškolskú mládež. 
   Netradičný Týždeň vo farbách dúhy – knižnica opäť inšpiruje, plný zaujímavých aktivít, bol 
koncipovaný na každý deň v týždni pre inú kategóriu návštevníkov. ŽLTÝ PONDELOK bol 
venovaný rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke, v rámci ktorého sa rodičia stretli s 
cvičiteľkou jogy, ktorá radila najmä mamičkám ako sa dostať späť do formy po pôrode. 
Dielnička pre detičky Objavujme svet v štýle Montessori v spolupráci s MC Sovička, 
upriamovala pozornosť rodičov na spontánny a kreatívny rozvoj dieťaťa v najdôležitejšom 
období života a počas zábavného popoludnia sa už mamičky navzájom radili medzi sebou 
a detičky sa zase spolu bavili. ZELENÝ UTOROK bol určený pre kategóriu seniorov. Propagácia 
internetu ako komunikačného prostriedku a zásobárne informácií Do knižnice na internet/ po 
internete do knižnice bola pre seniorov zaškolením ako selektovať informácie a informačné 
zdroje. Beseda Časopriestor – prechádzka starým Trebišovom s regionálnym autorom, bola 
akousi nostalgiou spomienok o nenávratnej minulosti starého Trebišova. 
BIELA  STREDA pre rómsku národnostnú menšinu s aktivitou Koľko týždňov do prázdnin bola 
zameraná na prázdninové odpočítavanie s novou odporúčanou knihou na príjemné strávenie 
voľných letných prázdninových dní. Zábavné popoludnie hier, hádaniek a rébusov Nehnevaj 
sa človeče a tvorivá dielňa s výrobou modernej ozdobnej dekorácie na dvere a okná bola 
príjemným kreatívnym spestrením pre žiakov Špeciálnej základnej školy. MODRÝ  ŠTVRTOK 
pre znevýhodnených ľudí – pre klientov zariadenia LUMEN Trebišov sme pripravili 
Biblioterapiu ako psychoterapeutickú metódu, ktorá využíva čítanie k liečbe duševne chorých, 
ale rovnako aj pri rehabilitácii po liečbe a k navodzovaniu relaxácie v rámci psycho hygieny. 
V popoludňajších hodinách sme rôznym znevýhodneným skupinám návštevníkov ponúkli 
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Mozgový jogging v podobe hravých úloh a v závere dňa to bola ešte poznávacia prechádzka 
históriou mesta a zákutiami parku v podobe powerpoint prezentácie Poznané nepoznané v 
rodnom meste. ČERVENÝ  PIATOK  pre deti a mládež sa začal detskou výtvarnou súťažou, kde 
úlohou detí bolo navrhnúť dopravnú značku podľa vlastnej fantázie. Nasledovala odborná 
prednáška s príslušníkom mestskej polície o dôležitosti dodržiavania pravidiel cestnej 
premávky a bezpečného správania sa detí na cestných komunikáciách. Color terapia bola 
určená stredoškolskej mládeži so zameraním na prácu s farbami, ktoré sú vibračné, sú 
energiou, sú súčasťou elektromagnetického spektra a ovplyvňujú nás na každom kroku 
v našom živote. 
   Linka detskej istoty organizovala už 11. ročník celoslovenského detského čitateľského 
maratónu. Do projektu Čítajme si 2018 sa opäť zapojila aj naša knižnica 6-hodinovým 
čitateľským maratónom. Čítali sme v našich priestoroch aj na všetkých základných školách 
v meste od 9:00 do 15:00 h. 
   V spolupráci so základnými školami v meste sme pripravili podujatie pre všetkých prváčikov 
a to pasovačku za čitateľov knižnice. Cieľom tejto aktivity je netradičnou hravou formou 
priblížiť knižnicu a sprístupniť svet kníh deťom, ktoré sa práve učia a začínajú čítať. Celej tejto 
paráde „pasovania“ predchádzalo splnenie niekoľkých úloh v podobe písmenkovej šarády 
s abecedou, záhad čítania rozprávok, kúziel s číslami či tajničkových hádaniek. Po zvládnutí 
všetkých úloh prváčikov čakal slávnostný ceremoniál so sľubom prvákov a pasovaním za 
ozajstných čitateľov knižnice.  
   V rámci projektu Celé Slovensko číta deťom – Vyšehrad číta deťom prebiehal v knižnici 
štvrtý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike pod patronátom prezidenta SR Andreja 
Kisku. Celoslovenský projekt bol tentokrát zameraný na prepojenie a propagáciu detskej 
literatúry autorov krajín V4 s cieľom podpory rodiny a emocionálneho, psychického a 
morálneho zdravia detí a mládeže. 
   8. ročník festivalu detskej knihy Čítame si radi, podelíme sa aj s Vami mal, tak ako po minulé 
roky, aj teraz, pripravený zaujímavý program so  zaujímavými hosťami. Divadelný súbor 
z Bieloruska, so svojím predstavením Zázračná lampa, vystúpil na mestskom amfiteátri. Pred 
budovou knižnice prebiehal ilustrátorský workshop s Katarínou Slaninkovou. Ďalšie 
pripravené stanovištia návštevníkov festivalu čakali v tvorivej dielni, pri kreslení 
rozprávkových príbehov na chodník či kreatívnom maľovaní na tvár, pri interaktívnej štafete 
a kúzelnom stretnutí s knihami.  
   Pred dovolenkovým obdobím sme znova našim návštevníkom pomohli s výberom kníh z 
nášho knižničného fondu pre chvíle ich oddychu. Na požiadanie sme zostavili 21 balíčkov  kníh 
na dovolenku a pripravili ich čitateľom na prevzatie. 
   Krása a vôňa levandule lákala všetkých, ktorí sa boli u nás pozrieť na nádhernú a jedinečnú 
výstavu s názvom Levanduľová. 
   Každú stredu počas letných prázdnin knižnica organizovala voľnočasové aktivity pre 
oddychujúce deti tzv. prázdninový raj, v ktorom bola tvorivá dielňa, hry, rébusy, 
osemsmerovky, súťaže, športové aktivity, spoločenská zábava, hravé prázdninové čítania. 
   Letný týždenný čitateľský tábor KNIHOVNÍČEK mal svoju premiéru už po 12-ty krát. Dni plné 
zážitkov, aktivít s knihami a novými kamarátmi každý deň, v priebehu jedného prázdninového 
týždňa, zažívalo 36 zúčastnených detí. Súťaže, šport a  zábava v prírode, pohodové letné 
čítania, prázdninový workshop s Jánom Pochaničom, dobrodružstvá na výlete, hry, tvorenie 
z  kníh, zaujímavé povolania, táborový piknik, tvorivé dielne boli každodennou náplňou 
táborových detí. 
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   Beseda s autorom kníh pre deti a mládež Júliusom Belanom a jeho knihou Skóruj ..., 
naštartovala naše poprázdninové aktivity. 
   Na prednáške o canisterapii bol zaujímavým hosťom, okrem lektorky, najmä pes Leila, ktorý 
bol jasným dôkazom toho, že alternatívny spôsob liečby ochorení psychického alebo fyzického 
pôvodu za pomoci špeciálne vycvičeného psa má veľký význam a vplyv na liečebný proces 
chorého. 
   Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) boli významným celoeurópskym podujatím, 
organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, s cieľom upriamenia pozornosti najširšej 
verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych 
štátoch. K oslave bohatého a rozmanitého dedičstva Európy a Slovenska v nej, prispela naša 
knižnica nádhernou výstavnou kolekciou Modlitba dreva, ktorej autorom bol dlhoročný 
úspešný člen fotoklubu NOVA v Košiciach Milan Malast.  Výstava umožnila verejnosti unikátne 
a nádherné pohľady na drevené chrámy – skvosty sakrálnej architektúry na Slovensku. 
   Do osláv okrúhlych výročí končiacich sa osmičkou, ktoré boli v československej histórii 
prelomovými, sa zapojil Košický samosprávny kraj sériou podujatí s názvom „Osmičková jeseň“ 
a dvanásť kultúrnych zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, medzi ktorými bola aj naša 
organizácia.  Prvou aktivitou z našej programovej ponuky bolo vyhlásenie výtvarnej súťaže  pre 
mládež na tému vznik Československej republiky (100. výročie)  Po prvýkrát spoločne. 
Hlavným zadaním súťaže bolo vytvorenie návrhu poštovej známky – akékoľvek výtvarne 
znázornenie čohokoľvek, čo sa týka vzniku spoločného štátu (osobnosti, symboly, krajiny ...). 
Súťaž bola porotou vyhodnotená a víťazné  práce ocenené. 
   Ďalšie naše aktivity v rámci týždňa rôznorodých podujatí zameraných na historické udalosti 
niesli názov Pamäte veľkých činov – 5 prednášok a prezentácií:  

- Prvá svetová vojna a vznik ČSR,  
- Rok 1938 – rok plný napätia – osudy ČSR pred vypuknutím prvej svetovej vojny-             

odborná prednáška s predsedom MS  M. Gešperom, 
- Víťazný február – prechod od demokracie ku komunistickej totalite,  
- Pražská jar – invázia vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSR,  
- Od vojnového požiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. 

Umenie živého slova - Interpretácia literárnej predlohy, proces tvorby umeleckého prednesu, 
tento názov bol témou prednášky lektorky pre umelecký prednes, tvorbu recitačných 
kolektívov a divadla poézie  Marice Harčaríkovej  na workshope pre pedagógov a tvorivej dielni 
pre recitátorov stredných škôl. 
   V rámci Dni českej kultúry a projektu LiStOVáNí  sa uskutočnilo scénické čítanie, v podaní 
dvoch českých hercov, knihy Jamesa Dawsona a Hayley Longovej, ktorí  s  veľkou otvorenosťou 
previedli tínedžerov pubertou, nástrahami spoločenskej džungle, sexu aj partnerstva. Bolo to 
hodinové divadelné vystúpenie s rekvizitami, kostýmami, hudbou, začiatkom a koncom, ktoré 
sa stretlo u tínedžerov s veľkým nadšením. 
   Jedna z najznámejších tvárí televízie Joj, advokátka zo seriálu Súdna sieň, Renáta 
NÁZLEROVÁ, bola hosťom v našej knižnici. Je výraznou osobnosťou šoubiznisu, veľmi 
rozhodne, nekompromisne a nebojácne obhajuje práva svojich klientov v televíznej relácii, 
kde preukazuje výborné herecké schopnosti, O tom, aká Renáta Názlerová naozaj je, sa mohli 
presvedčiť návštevníci tohto podujatia.  
   Interaktívnu a zábavnú komunikáciu s poslucháčmi navodil český spisovateľ a ilustrátor  Jan 
Opatřil na besede so žiakmi ZŠ. 
   Výber textu na umelecký prednes, jeho úprava ...a čo všetko s tým ešte súvisí  bol seminár  
s lektorkou Soňou Parilákovou pre učiteľov ZŠ a SŠ. Témou seminára bola  problematika 

http://www.listovani.cz/clanky-listovani/co-je-to-listovani/item/co-je-to-listovani.html
http://www.listovani.cz/clanky-listovani/co-je-to-listovani/item/co-je-to-listovani.html
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výberu literárneho textu pre prednes a dramaturgická úprava poézie i prózy, do podoby 
vhodnej pre detský a mládežnícky prednes a jeho súčasťou bolo aj praktické spoločné 
tvorenie.  
   Semináre  ITY učenie nikdy nekončí, so zameraním na celoživotné vzdelávanie, na 
informačnú gramotnosť všetkých zúčastnených návštevníkov, pokračovali a plnili svoje 
poslanie aj  v uplynulom roku.  
   Výstava Mezitím na jiném místě  - 100 rokov českého komiksu predstavovala 100 rokov od 
založenia Československa a ponúkala  jedinečnú príležitosť k spoznaniu a rekapitulácií českých 
komiksových dejín. Bola to tvorba najvýznamnejších autorov a diel českej komiksovej scény 
20. a 21. storočia. Na jej vernisáži účastníci mali možnosť prostredníctvom workshopu Jak 
napsat a nakreslit komiks, vytvoriť vlastný komiks  na základe náhodne zinscenovanej 
situácie, za  účasti scenáristu Martina Šinovského a kresliara Petra Nováka. 
  Andrea Gregušová, autorka kníh pre deti a mládež a červík Ervín na besede v našej knižnici 
rozprávali deťom o čarovnom svete rozprávok a fantázii, ktorá ponúka krásne zážitky, zábavu, 
poučenie i lieky na smútok a boľačky. 
   Diana Mašlejová a jej Kráľovskí agenti bola beseda s úspešnou mladou slovenskou 
spisovateľkou, autorkou nielen kníh, ale aj viacerých vzdelávacích projektov určených pre 
rozvíjanie detskej čitateľskej gramotnosti s deťmi základných škôl. 
   Mrazená škorica s  Ľubicou Mišíkovou  pútala pozornosť návštevníkov prostredníctvom 
besedy pre dospelých, ktorá bola  oživená účasťou charizmatického kubánskeho speváka 
a showmana EUSEBIA.  
  Eduard a jeho zázračná cesta, v rámci Noci divadiel, bolo netradičné zážitkové stretnutie detí 
s bábkohercami a bábkami pri  bábkovom predstavení pre deti na motívy knihy Kate Di 
Camillo, v spolupráci s OZ š.um.  
   Adventné čítanie v knižnici, kde deťom čítali pedagógovia a študenti Súkromného 
konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove, herci Bábkového divadla v Košiciach a knihovníci 
v rámci projektu CELÉ  SLOVENSKO  ČITA  DEŤOM  20 minút denne každý deň, bolo čítanie 
veľkých malým počas Adventu v knižnici, spestrené počúvaním a spevom tradičných 
vianočných kolied a vianočnou tvorivou dielňou, v ktorej si zároveň deti mohli vyrobiť drobné 
ozdôbky na vianočný stromček, do detskej izby či darčeky pre svojich najbližších. 
   Cestovateľ Peter Hoferek (Hogy)-bolo zaujímavé stretnutie s cestovateľom a autorom knihy 
„Okolo sveta s palcom hore“, ktorý s batohom na pleciach navštívil vyše 50 krajín sveta.  
   Milan Igor CHOVAN, slovenský spisovateľ, sa stretol s deťmi na besede u nás v knižnici 
a rozprával im o svojich spisovateľských skúsenostiach. 
   Predvianočný čas, čarujeme zas v knižnici,  podľa starých predvianočných zvykov 
a obyčajov, ktoré naši predkovia najčastejšie spájali s pokusom nahliadnuť do budúcnosti 
a z rôznych znamení vyčítať svoj osud. Účastníci tohto podujatia  sa dozvedeli mnohé 
zaujímavé informácie o Advente a súčasnej oslave Vianoc, vianočných zvykov a symbolov. 
   Každá lavica niečo skrýva - netypická výstava prác nadaných a talentovaných študentov 
Súkromnej strednej odbornej školy DSA Trebišov, ich voľná tvorba v podobe maľby na školské 
lavice bola zavŕšením našich celoročných podujatí a aktivít. 
   Mnohé z uvedených podujatí sme organizovali v rámci získanej dotácie z Fondu na podporu 
umenia a spolufinancovaním nášho zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja.  
   Všetkých výchovno – vzdelávacích  a  kultúrno – spoločenských  podujatí v roku 2018 bolo 
uskutočnených 312. Na týchto podujatiach sa spolu zúčastnilo 13 925 návštevníkov. Z toho 
bolo 22 výstav, 69 podujatí typu informačnej výchovy. 
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   Všetky aktivity boli prístupné na internetovej stránke www.kniznicatv.sk, na sociálnej sieti 
facebook, Instagram, na web stránke mesta Trebišov, na Portáli pre knižničnú a informačnú 
teóriu a prax Infolib. Okrem uvedených aktivít boli v knižnici uskutočnené aj 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 2018 knižnica  poskytovala svojim používateľom špeciálne knižnično-informačné 
služby, v rámci ktorých bolo poskytnutých 3 402 bibliografických, dokumentografických  a 
faktografických informácií (informácie k seminárkam, referátom, bakalárkam, diplomovkám 
z nášho fondu, z fondov iných knižníc na Slovenku, vyhľadávanie rôznych informácií na 
internete, pomoc čitateľom pri používaní PC a iné) a 915 ostatných knižnično-informačných 
služieb, (skenovanie, kopírovanie, viazanie a laminovanie  dokumentov, zasielanie SMS 
ohľadom rezervácií či MVS dokumentov).  
   Novú rýchlu formu komunikácie prostredníctvom live chatu na web stránke našej knižnice 
využilo 81 návštevníkov. Live komunikáciu sme poskytovali ohľadom informácií o fondoch 
a službách knižnice, ohľadom predĺženia výpožičiek, stavu osobného čitateľského konta, 
knižničných poplatkov, ohľadom žiadaniek a rezervácií kníh, objednávky rešerše, MVS či 
organizovaných aktivít. 
   Väčšinou špeciálne služby poskytovali  zamestnanci 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 45 rešerší, v ktorých bolo 814 záznamov. Služby  
verejných internetových staníc využívalo  98 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 1 800.  
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 rešerši, sme oznamovali 
prostredníctvom  SMS služby, emailom či telefonicky, čo je započítané v ostatných knižnično-
informačných službách. 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 a na instagrame knižnice boli tiež zverejňované všetky aktuality a aktivity 
knižnice realizované v priebehu roka.  
   Všetkých návštevníkov on-line služieb v uplynulom roku bol 43 690. Z toho počet 
virtuálnych návštevníkov webového sídla bol 34 915, ktorí využívali možnosti získania 

http://www.kniznicatv.sk/
http://www.kis3g.sk/
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aktuálnych informácií o činnosti knižnice i o jej plánovaných a prebiehajúcich aktivitách. Počet 
návštev  on-line katalógu zo všetkých návštevníkov bol 8 180 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 108 používateľov a celkový počet titulov objednaných prostredníctvom 
služby MVS bolo 165. Najviac titulov objednaných z iných knižníc bolo 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, knižnice P.O.H. Prešov, ŠVK Košice, ale aj z iných verejných knižníc na 
Slovensku. 
   Prostredníctvom služby MVS žiadali od nás knižné tituly Vihorlatská knižnica Humenné, 
Univerzitná knižnica Prešov, Liptovská knižnica Liptovský Mikuláš, Zemplínska knižnica G. 
Zvonického Michalovce, Mestská knižnica Senec, Ústredná knižnica SAV Bratislava, Knižnica J. 
Kollára Kremnica, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity, pracovisko Košice, 
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou, Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky, Galantská 
knižnica. 
 
 
2.4.1 Kvantitatívne ukazovatele – ŠPECIÁLNE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 
 
Špeciálne knižnično-informačné služby a návštevníci knižnice 

  2017 2018 

Používatelia verejných internetových staníc 107 98 

Počet návštevníkov internetu 2 604 1 800 

Počet návštevníkov kult.-výchov. podujatí 15 550 13 920 

Počet návštevníkov výpožič. služieb 27 875 27 965 

Počet návštevníkov knižnice spolu(podujatia, 
internet, služby) 

46 029 43 690 

Počet návštevníkov on-line služieb SPOLU: 42 690 43 095 

           Z toho: návštevníci webového sídla 
knižnice      

33 020 34915 

           Z toho: návštevníci on-line katalógu 
knižnice 

9 670 8 180 

Počet bibliografických a faktografických  
informácií 

3 622 3 402 

Počet ostatných knižnično-inform. služieb 870 915 

Počet rešerší 44 45 

Počet záznamov v rešerši  923 814 

Počet obyvateľov mesta 23 523 23 523 

 
 

II. REGIONÁLNA  ČINNOSŤ 
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1. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 
 
   Bibliografická, dokumentačná a informačná  činnosť knižnice bola súčasťou knižnično-
informačných služieb. Prioritnou  úlohou regionálnej bibliografie  bolo  získavať, spracovávať, 
uchovávať, ďalej sprístupňovať a archivovať regionálne dokumenty  a  následne poskytovať 
bibliograficko-informačné služby  čitateľom i používateľom našej knižnice. 
Knižnica nemá samostatnú študovňu, avšak na jednotlivých  oddeleniach sú  vytvorené vhodné 
miesta, ktoré slúžia návštevníkom k prezenčnému štúdiu. 
   Úsek regionalistiky buduje článkovú regionálnu databázu, čím sa podieľa na vytváraní 
súborného katalógu celoslovenskej databázy slovenských knižníc – Slovenská národná  
bibliografia (SNB - Články). Túto elektronickú databázu tvoria vyexcerpované články 
regionálneho charakteru a  to predovšetkým z  pravidelne vychádzajúcich 
titulov  regionálnych periodík: Sečovčan, Sečovce Inak, Korzár, Infolist, Šíp Sagita, Zemplínske 
noviny MY, ako aj z článkov elektronických: 1.pluska.sk, aktuality.sk, cas.sk, dennikn.sk, 
dolnyzemplin.korzar.sme.sk, domov.sk, e.trend.sk, finreport.sk, grkatke.sk, hlavnespravy.sk, 
kosicednes.sk, myzemplin.sme.sk, novinyzempina.sk, obecnenoviny.sk, pravda.sk, 
rehresher.sk, skolskyservis.sk, teraz.sk, trebisov.sk,  slovensko.hnonline.sk, 
spolokslovenskychspisovatelov.sk, topky.sk, tv.noviny.sk, TvojTrebisov.sk, vucke.sk, 
webnoviny.sk, wintrsportsworld.sk a z periodík celoslovenského charakteru Korzár, Pravda, 
Sme, Nový Čas, Plus 7 dní, Slovenka, Šarm, Život, Literárny týždenník, Knižnica, Dotyky, Báječná 
žena, Epocha, Slovenské pohľady, Literárny týždenník. 
   Bibliografické záznamy sa aj naďalej spracovávali podľa aktuálnej verzie Metodiky popisu 
článkov vo formáte MARC 21, s interpretáciou Pravidiel AACR 2 do 31. januára 2018 a od 1. 
februára 2018 podľa nových pravidiel: Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 
s interpretáciou pravidiel RDA. Do článkovej databázy pribudlo 1254 nových bibliografických 
záznamov. Spolu táto databáza obsahuje 13 389 automatizovane spracovaných záznamov. 
V našej knižnici sa buduje iba databázová forma v  systéme VIRTUA, klasické kartotéky už 
v knižnici nebudujeme. 
   Regionálny fond knižnice propaguje a sprístupňuje úsek regionalistiky. Do regionálneho 
fondu pribudlo 7 regionálnych monografií, ktoré sme získali kúpou a niektoré  darom od 
regionálnych autorov, ako aj darom z niektorých obcí nášho regiónu. Tento fond sa dlhodobo 
buduje a uchováva všetky typy regionalík, tlačenej produkcie (knihy, periodiká, drobné tlače, 
vrátane seminárnych a diplomových prác) a to v papierovej aj v digitalizovanej podobe. 
Periodiká regionálneho charakteru  už niekoľko rokov z finančných dôvodov do väzby 
nedávame,  ale ich  archivujeme. Všetky excerpované články regionálneho charakteru od roku 
2014 sú uchovávané v digitálnej podobe a to formou skenovania článkov s následným 
triedením (titul, chronológia) a ukladaním na CD nosič. 
Výstrižkový album článkov z celoštátnych periodík  sa buduje taktiež  iba v digitalizovanej 
podobe a  to formou skenovania celých textov článkov s  regionálnou tematikou  s  následným 
triedením (titul, chronológia) a ukladaním na CD nosiče. 
   Našim čitateľom je stále k dispozícií aj klasický výstrižkový album, ktorý je budovaný 
z článkov jednotlivých slovenských periodík starších ročníkov. 
   Pri spracovávaní rešerší a vyhľadávaní bibliografických a faktografických informácií bola 
využívaná databáza Virtua, webový portál kis3g.sk, fond našej  regionálnej literatúry, 
výstrižkové albumy, fond náučnej literatúry knižnice a on-line katalógy slovenských knižníc. 
Spolu bolo vypracovaných 45 rešerší s  814 záznamami. O  rešerše majú záujem predovšetkým 
študenti vysokých škôl. 
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Konzultačné a  poradenské služby boli poskytované čitateľom a používateľom osobne, 
elektronicky, ako aj telefonicky a  to predovšetkým pri orientácii v knižnično-informačných 
fondoch, vo vyhľadávaní dokumentov, kníh a článkov, pri zostavovaní  citácií a súpisov 
literatúry seminárnych, bakalárskych a diplomových prác, ako aj pri zostavovaní samotných 
rešerší. Tieto informácie boli čitateľom poskytnuté buď jednorazovo, ale aj cyklicky a to na  
požiadanie k špeciálnym problémom. 
   Úsek regionalistiky v priebehu roka spracovával údaje o informačných zdrojoch týkajúcich sa 
autentického folklóru nášho regiónu do hudobno-folklórneho miestopisu za región Trebišov. 
Tento miestopis bol vypracovaný formou zoznamu literatúry a iných knižničných jednotiek 
podľa názvu, formátu, geografických hesiel a jeho súčasťou bol aj elektronický link na súborný 
katalóg. 
   V rámci edičnej činnosti boli zmapované sakrálne pamiatky regiónu Trebišov, ktoré sú 
podkladom, prvou časťou,  pre elektronické spracovanie Topografickej internetovej 
encyklopédie okresu Trebišov, ktorú v priebehu nasledujúceho roka plánujeme zverejniť na 
webe našej knižnice. 
   K nedožitým 70-tinám nášho regionálneho autora Ľudovíta Visokaya bola spracovaná 
biografia a výberová personálna bibliografia: Čakanie čara - spomienka na Ľudovíta Visokaya. 
 
 

2.  Metodická činnosť 

 
   Metodická činnosť knižnice, s cieľom zachovania, fungovania a rozvoja regionálneho 
knižničného systému, pôsobila v roku 2018 v rovine regionálnej, smerom k obecným 
knižniciam, ale aj vo vnútro knižničnej metodike. Naďalej pokračovala v poskytovaní 
metodických, poradenských, konzultačných a vzdelávacích služieb knižniciam trebišovského 
okresu. Poskytovali sa  metodické informácie  mestským knižniciam, profesionálnym 
a  neprofesionálnym obecným knižniciam, najmä  inštruktáže k základným knihovníckym 
úkonom začínajúcim knihovníkom - zaškolenie nových pracovníkov,  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. Ďalšia pomoc bola zameraná na  
zavádzanie nových systémov a knižničných technológii týkajúcich sa Knižnično-informačného 
systému pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK), zároveň vedenie odbornej evidencie, 
poradenstvo pri zriaďovaní, zlučovaní či zrušení knižníc,  doplňovanie, triedenie a revízie 
knižných fondov, obnovenie činnosti knižníc.  
   Úsek koordinácie a metodiky naďalej pokračoval v budovaní dokumentácie týkajúcej sa 
stavu a činnosti jednotlivých obecných a mestských knižníc regiónu. 
V rámci metodickej a koordinačnej činnosti mnohým knižniciam v okrese boli poskytované 
hlavne telefonické alebo elektronické metodicko-poradenské a konzultačné služby. Tieto 
služby boli zároveň poskytované aj iným typom knižníc na ich požiadanie, hlavne školským 
knižniciam a to na základe pokynov Slovenskej pedagogickej knižnice – Úseku metodiky a 
rozvoja knižničného systému.  
Ďalšie usmernenia obecným knižniciam nášho okresu k elektronickému spracovávaniu 
štatistických výkazov KULT 10-01 poskytoval úsek koordinácie a metodiky na základe pokynov 
Slovenskej národnej knižnice - Odboru pre rozvoj slovenského knižničného systému. Ďalej 
metodicko-poradenská pomoc bola poskytnutá aj pri spracovaní žiadosti o dotáciu -podporu 
z Fondu na podporu umenia na nákup knižničných fondov. V rámci metodickej a koordinačnej 



 

33 

činnosti bolo uskutočnených 58 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 2018 
2. Vyhodnotenie činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove za rok 2017 
3. Čakanie čara-spomienka na Ľudovíta Visokaya, biografia a personálna výberová 

bibliografia 
4. Sakrálne pamiatky regiónu Trebišov, I. časť  internetovej topografickej encyklopédie 

 
       PowerPoint prezentácie: 

1. Prvá svetová vojna a vznik ČSR  (1918) 
2. Rok plný napätia, osudy ČSR pred vypuknutím 2. svetovej vojny (1938) 
3. Víťazný február, prechod od demokracie ku komunistickej totalite  (1948) 
4. Pražská jar, invázia vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSR  (1968) 
5. Záhady slušného správania – interaktívna prezentácia 
6. Inteligencia a IQ – interaktívna prezentácia 
7. Pamäť – interaktívna prezentácia 

 

Informačné letáky 

1. Milan Igor Chovan 
2. Jan Opatřil 
3. Ako hravo čítať? Alebo literatúra na vlastnej koži  
4. Oldřich Selucký 
5. Šaliansky Maťko J. C. Hronského 

6. Slovensko krajina plná tajomstiev 

7. Július Belan 
8. Pamäte veľkých činov 
9. Michaela Ella Hajduková 
10. Ľubica Mišíková 
11. Putujeme hradskou – tradície, zvyky a sviatky našich predkov 
12. Fašiangy 
13. Znace či neznace? 
14. Canisterapia 
15. Návrat k ľudovej slovesnosti 

 
 

   Okrem toho boli pravidelne spracovávané pozvánky a plagáty ku všetkým kultúrno-
spoločenským a výchovno-vzdelávacím podujatiam organizovaným v priebehu roka.  
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3.3 Cezhraničná a  celoslovenská  spolupráca 

 
 
Cezhraničná spolupráca 
 

− Knihovna BBB Uherské Hradiště 

− LiStOVáNís.r.o., Cítoliby (Česká republika) 

− Český spisovateľ Jan Opatřil, Oldřich Selucký 
 
 
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 

− Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov 

− Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 

− Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska 

− Class  Slovensko – krajina plná tajomstiev               
 
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  

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

− Základná umelecká škola Trebišov 

− 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 

− MC Sovička 
 
Knižnica je členom: 
 

− Slovenskej asociácie knižníc,  

− Spolku slovenských knihovníkov,  
− partnerskou knižnicou Národnej rady SR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 
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4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 

Ukazovateľ   
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
/čerpanie k 31.12 

Bežný transfer 169 961,- 178 281,-  176 564,19  

Kapitálový transfer 0 2 729,-  2 729,-  

Spolu 169 961,- 181 010,- 179 293,19 

 
Zemplínskej knižnici v Trebišove bol schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018 vo 
výške 169 961,- €, z toho transfery Košického samosprávneho kraja /ďalej len KSK/ vo výške 
165 926,- € + výdavky na činnosť 4 035,- €  a  vlastné príjmy 10 000,- €. 
 
Úpravy výšky rozpočtu 
 
Na základe rozpočtových opatrení  našej knižnici boli vykonané tieto úpravy rozpočtu : 

- zo dňa 25. 5. 2018 – navýšenie rozpočtu o kapitálové výdavky v sume 2 729 €  na nákup 
interaktívnej tabule  

- zo dňa 28. 5. 2018 – úprava bežného rozpočtu o 2 300,- € výdavky súvisiace 
s realizáciou projektu s názvom „Letom literárnym svetom 6“ /FPU/ 

- zo dňa 23. 7. 2018  bol rozpočet navýšený o 3 000,- € určené účelovo na nákup kníh 
- zo dňa 8. 8. 2018 –  úprava rozpočtu o 19 000,- € určené na výdavky spojené 

s realizáciou projektov z FPU  
- zo dňa 18. 10. 2018 – spolufinancovanie dotácií z Fondu na podporu umenia v sume     

1 450,- € 
- zo dňa 9. 11. 2018 - úprava rozpočtu o sumu 1 000,- € určené účelovo na nákup kníh 
- zo dňa 19. 12. 2018 – navýšenie rozpočtu o 1 370,- € 
- zo dňa 27. 12. 2018 – navýšenie rozpočtu vo výške  vyzbieraných kultúrnych poukazov 

v celkovej sume 2 638,- € 
 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

211 960,50 209 894,11 

 
 

Príjmy 
celkom 

Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a 
transfery 

Príjmy z 
prenájmu 

Iné 
nedaňové 

príjmy 

Zostatok 
prostriedkov z 
predch. rokov 

211 960,50 181 010,- 23 938,- - 7 012,50 - 

 

 

Príjmy  prostriedkov od zriaďovateľa  
- zdroj 41-001   170 246,- €  
- zdroj 41-002       4 035,- € 
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- zdroj 41-008       4 000,- €   
- zdroj 41-001 kapitál.      2 729,- € 
-  

Granty a transfery 
- zdroj 111-05 MK SR      2 638,- € 
- zdroj 45 FPU    21 300,- € 
-  

Vlastné príjmy 
- zdroj 46      7 012,50 €                                       

    
 
Vlastné príjmy – zdroj 46 
  
 

Položka VP Skutočnosť 
k  31.12. 2018 v  € 

Zápisné * *2 588,02 

Upomienka, oneskorené 
vrátenie 

1 985,69 

MVS 144,50 

Rešerš 30,- 

Internet+kopírovanie + tlač 73,05 

Za spracovanie /prezenčné/ 265,- 

Knižničné služby 34,50 

úroky 0,33 

Tábor „Knihovníček“ 1 500,- 

Dobropis fa /VSE KE/ 360,67 

Iné  30,74 

  

S P O L U : 7 012,50 

 
/*Zápisné    2 588,02 + 2 638,- suma kultúrnych poukazov = 5 226,02 €/ 
 
 
   Zemplínskej knižnici v Trebišove v roku 2018 bol daný rozpočet vlastných príjmov 10 000,- €, 
ktorý sme tento rok nesplnili o 2 987,50 €. Vyplýva to z navýšenia preplateného zápisného 
kultúrnymi poukazmi. Čitatelia využili túto možnosť a platbu za čitateľský preukaz uskutočnili 
kultúrnymi poukazmi alebo využili možnosť zápisného zdarma v Deň Valentína, počas Týždňa 
slovenských knižníc, pri Pasovačke prvákov a pri Šťastných hodinkách. 
 
 
 
 
 

Výdavky 
celkom 

Mzdy, platy a 
OOV Odvody 

Tovary a 
služby 

Bežné 
transfery 

Kurzové 
rozdiely 

 97 235,04 € 34 916,44 € 77 205,53 €  537,10 € - 
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209 894,11 

 
 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

209 894,11 € 180 340,88 € 29 553,23 € 

 
 
Členenie celkových výdavkov  
 
Mzdy, platy a OOV 
    V tom sú započítané tarifné platy 83 733,23 €, osobné príplatky 6 274,80 €, ostatné príplatky 
– príplatky za odpracovanú sobotu + riadiace príplatky v celkovej sume 2 847,01  €,  odmeny 
4 380,- €. 
   V roku 2018 v našej organizácii vznikla dlhodobá niekoľkomesačná práceneschopnosť našich 
2 pracovníčok, čím došlo k  značnej úspore finančných prostriedkov v našej organizácii, ktoré 
sme presunuli na základe žiadosti na bežné výdavky na nákup interiéru a výpočtovej techniky. 
 
Odvody  
Celkové čerpanie 34 916,44 €. Sú to odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne  
a doplnkové dôchodkové poistenie.  
 
Tovary a služby 
Cestovné-tuzemské pre vlastných zamestnancov na semináre, školenia a metodická pomoc 
obciam v celkovej sume 442,80 €  
Energie a komunikačné poplatky sú zahrnuté poplatky za elektr. energiu, vodné a stočné 
ďalej telefóny, poštovné a internet v celkovej sume 9 947,15 € /bližšia analytika FIN 1-02/ 
Materiál - čerpanie 41 196,22 € z toho 16 300,- € je čerpanie z vlastných a iných zdrojov – 
najväčšiu položku tvorí nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov  v celkovej sume 
17 194,05 €.  ZK TV boli v roku 2018 schválený a zrealizovaný projekt podporený z verejných 
zdrojov Fondu na podporu umenia v plnej výške na celkovú rekonštrukciu a modernizáciu 
náučného oddelenia pre dospelých v celkovej sume 13 000,- €,  
Táto rozpočtová položka obsahuje aj kúpu nových knižných regálov v sume 2 262,- a nový 
výpožičný pult  pre skvalitnenie služieb našim čitateľom v sume 1 490,- €. 
Kúpa výpočtovej techniky – 1 ks notebook, 3 ks PC, 2 x skener  + príslušenstvo v celkovej sume 
3 329,84 €. 
V kategórií prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia je zahrnutý ďalší hmotný majetok  
archívna, trezorová, ohňovzdorná skriňa na ochranu osobných údajov podľa platných pravidiel 
GDPR, statív k fotoaparátu, kávovar v celkovej sume 1 155,10 €. 
V dopravnom je zahrnutý nákup PHM – 408,28 € a taktiež údržba služobného auta, nákup 
olejov, kvapalín a náhradných dielov v celkovej sume 302,69 € a  /bližšia analytika FIN 1-02/ 
Oprava a údržby - je čerpanie 4 715,01 €, z toho vlastné  a cudzie zdroje  3 987,43 €. 
Dôležitou položkou je  pravidelná štvrťročná údržba a poplatok za konkurenčných klientov   
celoslovenského knižničného softvéru Virtua  v sume 1 391,15 €.  
Pri celkovej rekonštrukcii náučného oddelenia podporeného Fondom na podporu umenia 
prebehla aj oprava a údržba miestnosti náučného oddelenia pre dospelých v celkovej sume  
2 596,28 €. 
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Služby za stravovanie, ktorú si knižnica hradí z vlastných príjmov v celkovej sume 4 531,62 €, 
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 
750,96 €. V kategórii týchto rozpočtových položiek sa taktiež nachádza suma 2 300,- €, 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 6“.  
V bežných transferoch sú zahrnuté  nemocenské dávky /prvých 10 dní/ v celkovej sume 
537,10 €   
/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. 2018 zabezpečoval 
p. Hreha Jozef, N. Hrabovec a vykonáva ju prostredníctvom  pravidelných školení našich 
zamestnancov. Celkový náklad na túto činnosť činí 576,- € na rok 2018. 
 

1. Opravy a údržba  

Celkový objem financií  Poznámka 

4 715,01  

 
  V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 
 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

Rekonštrukcia 
náučného 
oddelenia 

výmena podlahoviny 
maľba oddelenia 

2 596,28  72C 
Projekt podporený 
Fond na podporu 
umenia 

 
2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 

Názov 
akcie 

Termín realizácie 
celej investičnej 
akcie (začiatok – 
koniec) 

Realizované práce 
v danom roku  

Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financova
nia 

Poznámka 

  - -   

 
3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 
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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/ 

 
 
 
 

4.3 Projektová  úspešnosť 
 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov 
projektu 

Cieľ projektu - stručne Finančný 
zdroj, 

program, 
podprogra

m 

Skutočné náklady projektu 

Termín 
realizácie 

Poz
ná
mk
a  

Získan
á 

dotáci
a 

Zdro
je z 
KSK 

Vlast
né 

zdroj
e 

Ost
atn
é 

Spolu 

Letom 
literárnym 
svetom 6 - 
motivácia 
čítania u 

detí, 
mládeže a 
dospelých              

Šiesty ročník projektu s 
kvalitným kultúrnym a 
vzdelávacím programom, 
ktorým je motivácia 
čítania u detí, mládeže a 
dospelých. Cieľom 
projektu je realizácia 
komunitných, tematicky 
rôznorodých aktivít, 
ktoré podporia vzťah ku 
knihám a čítaniu 
prostredníctvom 
osobných stretnutí s 
tvorcami literatúry – 
besedy, autorské a 
zážitkové čítania, 
kreatívne workshopy so 
spisovateľmi a 
ilustrátormi, prednášky, 
semináre a živé diskusie 
s odborníkmi z oblasti 
histórie, etnológie, 

FPU             
5.1.2 

Podujatia a 
vzdelávacie 

aktivity 

2 300   150      3 000 
apríl– 

december 
2018  
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gastronómie, životného 
prostredia a rôznych 
terapií. 

Rekonštrukci
a náučného 
oddelenia 
knižnice          

Skvalitnenie 
interiérového vybavenia 
náučného oddelenia 
knižnice, ktoré 
nezodpovedalo 
súčasnému modernému 
trendu, vytvorenie 
inovovaného prostredia 
a impulzu pre kreativitu 
a osobnostný rast 
používateľov. Vybavenie 
oddelenia novými 
knižničnými regálmi, 
vytvorenie nových 
študijných a pracovných 
miest a príjemného 
prostredia pre vyšší 
komfort zamestnancov, 
študentov, ale aj 
všetkých návštevníkov. 

FPU              
5.1.1 

Odborná 
činnosť 

knižníc a 
knižničná 

infraštruktú
ra 

13 000 700   13 750 
Máj-

december 
2018 

 

 Knihy sú 
naša 

najväčšia 
bašta 

Aktualizácia a 
skvalitnenie profilu 
knižničného fondu 
najnovšími titulmi, 
doplnenie fondu o 
hodnotné dokumenty 
slovenských a 
zahraničných autorov z 
odbornej a krásnej 
literatúry pre deti, 
mládež a dospelých. 

 FPU 
 

5.1.3 
Akvizícia 
knižníc  

 6 000  600     12 000  
máj – 

december 
2018   

  

Kultúrne 
poukazy 

  2 638     2 638  
 Apríl – 

november 
2018 

  

 

 

4.4  Kapitálové výdavky 
 
   V roku 2017 bol schválený kapitálový výdavok na kúpu mobilnej interaktívnej tabule 
v celkovej sume 2 729,- €. Nákup tejto tabule bol zriaďovateľom presunutý a uskutočnený 
v roku 2018. Táto tabuľa sa používa na jednotlivých oddeleniach, kde ju bude možné bez 
problémov presunúť, keďže v našej knižnici absentuje študovňa. 
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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 
2018 (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) 13  

Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 13  

Počet novoprijatých   0  

Počet tých, čo odišli   0  

 
 

5.2 Účasť zamestnancov na školeniach 
 
Odborných školení sa v roku 2018 zúčastnili: 

- riaditeľka – 7 x 

- ekonómka – 4 x 

- knihovníci – 4 x 
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6 Marketing a propagácia 
 
 
Propagačné aktivity 
 

Najvýznamnejšie 
propagačné aktivity 

(počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy 
 
 

- Pozvánky, plagáty, informačné letáky na podujatia pre 
všetky cieľové skupiny návštevníkov a používateľov 

- Čakanie čara – spomienka na Ľ.  Visokaya, biografia 
a výberová personálna bibliografia 

Sociálne médiá 
 
 

- facebook,  
- Instagram, 
- web knižnice, 
- web mesta TV, 
- knižničného portálu Infolib, 
- internetové noviny Tvojtrebisov.sk 

Výnimočné výstupy 
v rozhlase, TV 
 
 

Rádio Regina  
- informácie o uskutočňovaných aktivitách, 
- informácie o Týždni slovenských knižníc v ZK TV 
- výstupy z výstavy „Slovensko krajina plná tajomstiev“, 
- výstupy z besedy s L. Šingovskou 

Iné 
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7 Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
 
 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na 
rok 2019 

Komentár 

 
Akadémia malého čitateľa 

 
Interaktívne stretnutia pre predškolákov 
a detí v rannom veku  
(január-Strach má veľké oči,  
marec-S knihou pre vás,  

máj-Dieťa v krajine hodnôt), 
 

 
Týždeň slovenských knižníc  
(4.3. -10.3.2019) 

 

V rámci toho: 
4.3.2019               
Myška v knižke -  storytelling 
Knižnica – pamäť ľudstva - prezentácia  
Chyťme sa za mozog - odborná prednáška s 
RU VZ v Trebišove  
Dobrá kniha nad zlato s Tinou Van der 
Holland – beseda s autorkou románov 
 
5.3.2019 
Osobnosť v literatúre – literárne pásmo  
Prebúdza sa jar- storytelling 
6.3.2019 
Môj brat nemá brata -  autorská beseda s E. 
Elekovou 
Čo nevieš sa dozvieš -  vedomostný kvíz  pre 
Domov sociálnych služieb TV  
7. 3.2019 
Víchodňarske rozprávky - prezentácia knihy 
J. Jenča 
Labuť z Avonu  - interaktívna hodina 
literatúry  
8.3.2019                                 
Je literatúra ťažká túra - zábavný kvíz 
z literatúry 

sprievodné aktivity počas celého týždňa: 
informačné výchovy pre ZŠ a SŠ, burza kníh, 
amnestia na všetky upomienky, 
Čarovná knižná záložka - tvorivá dielňa každé 
popoludnie 
 

 
Týždeň vo farbách dúhy  

 
 

 
Knižnica trochu inak:  
- Žltý pondelok pre rodičov na rodičovskej 
dovolenke,   
- Zelený utorok pre seniorov, 
- Biela streda pre národnostné menšiny, 
- Modrý štvrtok pre znevýhodnených ľudí, 
- Červený piatok pre deti a mládež 
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Festival kníh pod holým nebom – outdoor 
knižnica 

Festival pod holým nebom zameraný na 
spopularizovanie knižnice a  podporu čítania 
u detí, mládeže a  dospelých formou besied, 
workshopov, tvorivých dielní spojený 
s burzou kníh, ohňostrojom zábavy 
a relaxačným čítaním 

 

 
Čardáš medzi tokajskými pivnicami 

Zrenie vinohradov vo fonde knižnice - 
stretnutie s tými, ktorých život je vo 
vinohradoch 
 

Čítajme si ...2019 12. ročník celoslovenského 6 – hodinového 
čitateľského maratónu organizovaného 
Linkou detskej istoty, cieľom ktorého je 
pritiahnuť k čítaniu čo najviac detí a zároveň 
poukázať na význam literatúry 
 

 
Knižnica@škola aktívnych seniorov 

Podpora celoživotného vzdelávania 
zameraná na finančnú gramotnosť, 
aktivizácia seniorov, možnosť vyrovnať sa 
s  novými poznatkami a  informačnými 
technológiami, ochota seniorov zdieľať svoje 
vedomosti a vášeň s ostatnými, aby naďalej 
ostali aktívni a kreatívne využívali svoj voľný 
čas  
 

Knihovníček – týždenný detský letný čitateľský 

tábor 

 

 

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

 

Dni českej kultúry na Slovensku 

 

 

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 

 

Knižnica pozýva - PRÍĎ! POZRI! ZOSTAŇ!   Osobné stretnutia so súčasnými tvorcami 
literatúry, ilustrátormi a výtvarníkmi, 
zaujímavými ľuďmi z rôznych oblastí 
kultúrneho a spoločenského života, cez 
autorské besedy, tvorivé, umelecké a 
výtvarné dielne, outdoorové aktivity, 
piknikové, hlasné a zážitkové čítania, 
storytelling, výstavy, prezentácie budovať 
vzťah návštevníkov knižnice k pravidelným 
návštevám a k zmysluplnému tráveniu 
voľného času 
 

Internetová topografická encyklopédia 

regiónu Trebišova 

Dopracovanie a spustenie encyklopédie na 
web stránke knižnice 

 
 
 

http://www.listovani.cz/
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PRÍLOHY 
 
 

 
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

2  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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Tabuľkový prehľad výchovno - vzdelávacích                                            Príloha č. 2 

a kultúrno – spoločenských podujatí  

 

 

 

JANUÁR      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová skupina Účast
níci 

Najkrajšia kniha 
a propagačný materiál 
o Slovensku za rok 2017 

Výstava Putovná výstava najkrajších 
kníh a propagačného materiálu 
o Slovensku za rok 2017 

Verejnosť 104 

Slovensko – krajina plná 
tajomstiev 
6x 

Výstava Výstava ilustrácií Zuzany 
Fuskovej z kníh Slovensko – 
krajina plná tajomstiev – Vodné 
dobrodružstvá 

Žiaci MŠ, ZŠ, 
verejnosť 

584 

Šaliansky Maťko J. C. 
Hronského  

Súťaž Okresné kolo súťaže v prednese 
slovenských povestí 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ a 
pedagógovia 

41 

Slovensko – krajina plná 
tajomstiev 
2x 

Beseda Beseda s Lenkou Šingovskou, 
o knihách a práci vo 
vydavateľstve 

Žiaci 4. ročníka 
ZŠ 

82 

Zimná návšteva Macka 
Pu 
4x 

Zážitkové 
čítanie 

Zábavné a poučné predpoludnie 
pri knihách o Mackovi Pu, 
zážitkové čítanie a rozprávanie 

Žiaci MŠ 102 

Slovensko – zázračná 
krajina  
2x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova spojená 
s prezeraním výstavy k danej 
téme a hádaním názvu miest na 
základe indícií na obrazoch 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ 

42 

Krátke fašiangovanie – 
dlhé zimovanie 

Cyklické 
podujatie 

Interaktívna prezentácia 
o najživšom ľudovom divadle 
fašiangového obdobia 

Žiaci 4. ročníka 
ZŠ 

25 

„Čítame s Osmijankom“ Celoslovenská 
čitateľská 
súťaž 

Riešenie 1. a 2. otázky Žiaci 2. ročníka 
ZŠ 

23 

Zážitkové spoznávanie 
Slovenska 
3x 

Informačná 
výchova 

Aktivita k výstave  „Slovensko 
krajina plná tajomstiev – vodné 
dobrodružstvá“ 

Deti MŠ 65 

Z rozprávky do rozprávky 
4x 

Informačná 
výchova 
exkurzia 

Informačná výchova pre žiakov 
MŠ, počas ktorej majú možnosť 
„zažiť“ knihy a dostať sa do 
viacerých rozprávok 

Deti MŠ 102 

Origamový šašo 
6x 

Tvorivá dielňa Originálna pozvánka na fašiangy 
v podobe papierového šaša 
vyrobeného metódou origami 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

48 

FEBRUÁR      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová skupina Účast
níci 

Súkromný priestor Výstava Autorská výstava Ivany 
Pančákovej 

Verejnosť 495 

Kráľovná medzi 
autorkami             2x 

Zážitkové 
čítanie 

Zážitkové čítanie z kníh Márie 
Ďuríčkovej 

Žiaci 2. ročníka 
ZŠ 

46 

Kamaráti Guľka 
Bombuľka             3x 

Zážitkové 
čítanie 

Zážitkové čítanie z knihy M. 
Ďuríčkovej – O Guľkovi 

Žiaci ŠZŠ, MŠ 69 
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Bombuľkovi spojené 
s ilustrovaním 

„Čítame s Osmijankom“ Celoslovenská 
čitateľská 
súťaž 

Riešenie 3. a 4. otázky Žiaci 2. ročníka 
ZŠ 

23 

Jarné drobnosti  Tvorivá dielňa Podujatie v rámci  Jarných 
prázdnin 

Deti I. stupňa 11 

Za poznaním po 
Slovensku 

Interaktívne 
spoznávanie 
Slovenska 

Podujatie v rámci  Jarných 
prázdnin 

Deti I. stupňa 12 

Preč s nudou Zábavné 
spoločenské 
hry 

Podujatie v rámci  Jarných 
prázdnin 

Deti I. stupňa 9 

Čo baby nedokážu Zážitkové 
čítanie 

Podujatie v rámci  Jarných 
prázdnin 

Deti I. stupňa 7 

Rozprávky o zvieratkách Zážitkové 
čítanie 

Podujatie v rámci  Jarných 
prázdnin 

Deti I. stupňa 9 

(Ne)bezpečný internet Power 
pointová 
prezentácia 

Hlavným cieľom prezentácie 
bolo upozorniť na zodpovedné 
používanie internetu. 
Prostredníctvom hier a kvízov 
poukázať na možné 
nebezpečenstvá  

Žiaci II. stupňa 
ZŠ 

24 

Znace či neznace? Power 
pointová 
prezentácia 

Prezentácia zameraná na naše 
ľudové nárečia 

Žiaci 5. ročníka 
ZŠ 

18 

Srdiečková krabička vo 
fraku 
4x 

Tvorivá dielňa V tvorivej dielni možnosť 
vyrobiť si ozdobnú krabičku pre 
malú valentínsku pozornosť 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

20 

MAREC      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová skupina Účast
níci 

Zlatý život Výstava Výstava obrazov plných farieb, 
hravosti a fantázie od 
renomovanej výtvarníčky 
a ilustrátorky Jany Šlosárovej 

Verejnosť 638 

Dotkni sa minulosti 
knihami – 30-te roky 

Výstava Cyklická retrospektívna výstava, 
ktorá je venovaná jednotlivým 
dekádam minulého aj 
súčasného storočia 

Verejnosť 124 

Spoznávame slovenské 
rozprávky 
2x 

Zážitkové 
čítanie 

Predstavenie jednotlivých 
rozprávok P. Dobšinského 
a zážitkové čítanie 

Klienti DPL 
Hraň, žiaci 4.  
ročníka ZŠ 

52 

Čítanie pre radosť 
a poznanie 
5x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná 
na prezentáciu knižnice 
a jednotlivých kníh 

ZŠ I. stupeň ZŠ 117 

Kým pôjdem do školy 
3x 

Informačná 
výchova 
exkurzia 

Informačná výchova spojená 
s exkurziou pre MŠ, prezentácia 
knižnice a kníh 

Deti MŠ 62 

Literárno-jazykové 
všeličo 

Kvíz Zábavný literárno-jazykový kvíz 
pre 7. ročník na overenie si 
svojich školských vedomostí  

Žiaci 7. ročníka 
ZŠ 

12 

Je literatúra ťažká túra? Informačná 
výchova 

Exkurzia po knižnici 
a oboznámenie detí 
o dôležitosti knižnice a význame 
kníh 

Žiaci II.stupňa 
ZŠ 

25 
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Almanach vedomostí 
3x 

Informačná 
výchova 

Prezentácia o vzniku, význame 
a dejinách knižníc. 
Orientácia študentov v online 
katalógu knižnice 

Študenti SŠ 63 

Zuby, zúbky, zúbočky Odborná 
prednáška 

Prednáška so stamatológom s 
cieľom zaujímavou a hravou 
formou vzbudiť u detí záujem 
o čistenie zúbkov  

Žiaci I.stupňa ZŠ 19 

Žijeme život 
prospievajúci mozgu?  

Odborná 
prednáška 

Odborná prednáška 
o zdravom životnom štýle 
organizovaná v spolupráci 
s RÚVZ Trebišov 

Verejnosť 26 

Slovensko – vôbec NIE 
nudná krajina 

Prezentácia 
s rozprávaním 
zážitkov 

Power pointová prezentácia 
s fotkami a videoprezentáciou 
zaujímavých zákutí našej vlasti 

Klienti DPL Hraň 32 

Od staroveku až na 
oblohu 

Power 
pointová 
prezentácia 

Grécke báje a povesti spestrené 
krátkymi kreslenými filmami 

Klienti DPL Hraň 38 

Michaela Ella Hajduková Beseda  Beseda s autorkou príbehov, 
ktoré sú popretkávané 
mystikou a históriou 

Verejnosť 37 

Oľga Švedová v kruhu 
čitateľov 

Interaktívna 
beseda 

Spisovateľka pri besede naučila  
deti  básničky zo svojich kníh  

Žiaci 1. ročníka 
ZŠ 

46 

Knižnica plná kníh  
a obrázkov             2x 

Informačná 
výchova 

Deti sa zoznamovali s knihami, 
s knižnicou a výstavou ilustrácií 

Deti MŠ 32 

Marec s knihou 
3x 

Informačná 
výchova  

Deti MŠ a žiaci školského klubu 
objavovali tajomstvá knižnice 
a kníh 

MŠ, ZŠ ŠK 57 

Myšlienky, ktoré prežili 
stáročia 

Power 
pointová 
prezentácia 

Citáty známych osobností a ich 
životné osudy 

Žiaci 7. ročníka 
ZŠ 

21 

Pavol E. Dobšinský Power 
pointová 
prezentácia 

Život a dielo P. E. Dobšinského Žiaci 5. ročníka 
ZŠ 

24 

Z truhlice pána 
rozprávkára  
3x 

Prezentácia, 
edukačná hra 

Prezentácia  Pavla Dobšinského 
a jeho rozprávok formou 
edukačnej hry v rámci Dňa 
ľudovej rozprávky 

Žiaci 5. ročníka 
ZŠ 

60 

Deň ľudovej rozprávky Prezentácia Pri príležitosti Dňa ľudovej 
rozprávky prezentácia, čítanie 
a hry 

Žiaci 4. ročníka 
ZŠ 

23 

Záhada čarovného 
vajíčka 
3x 

Zážitkové 
čítanie 

Zážitkové čítanie príbehu od M. 
Šurinovej, spojené 
s ilustrovaním 

ŠZŠI, 3. ročník 
ZŠ 

58 

Rozprávky o zvieratkách Informačná  
výchova 

Zvieratká prevádzali deti 
knižnicou 

MŠ Slivník 27 

Kniha – spisovateľ – 
ilustrátor              2x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná 
na vznik knihy 

Žiaci 4. ročníka 
ZŠ 

48 

„Čítame s Osmijankom“ Celoslovenská 
čitateľská 
súťaž 

Riešenie 5. a 6. otázky Žiaci 2. ročníka 
ZŠ 

21 

Prichádza jar 
2x 

Cyklické 
podujatie  

Interaktívna prezentácia 
o obradových praktikách  
jarného cyklu 

Žiaci 4. ročníka 
ZŠ 

48 

Čítanie pre radosť 
2x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova o knižnici 
a knihách pre deti a mládež, 

Žiaci 2. ročníka 
ZŠ 

45 
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ktoré sú odporúčané pre danú 
vekovú kategóriu 

Myška v knižke Informačná  
výchova 

Zoznámenie sa detí s knižnicou Deti MŠ 18 

Návrat k ľudovej  
slovesnosti 

Prezentácia Folklór, vedy zaoberajúce sa 
ľudovou slovesnosťou, história, 
znaky, žánre  

Žiaci 6. ročníka 
ZŠ 

23 

Pamäť, motivácia, 
inteligencia 
2x 

Power 
pointová 
prezentácia 

Prezentácia  načo slúži pamäť, 
druhy pamäte, sila motivácie, 
jej dôležitosť pre dosiahnutie 
úspechu, meranie dedičnosti, 
IQ test 

Žiaci 8. ročníka  
ZŠ 

52 

Miliónový SEN Power 
pointová 
prezentácia 

Súťažno-vedomostný kvíz 
zameraný na tvorbu H. Ch. 
Andersena 

Žiaci 3. a 4. 
ročníka ZŠ 

30 

Noc s Andersenom Medzinárodné 
podujatie 

Medzinárodné podujatie, 
nocovanie v knižnici zamerané 
na podporu čítania 
a zatraktívnenie knižnice 
a čítania 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

31 

Veľkonočný zajačik 
11x 

Tvorivá dielňa Veľkonočná dekorácia v podobe 
zajačika skladaného zo servítok 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

75 

APRÍL      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová skupina Účast
níci 

Romantické hrdinky Výstava Výstava porcelánových bábik, 
hrdiniek romantickej literatúry 
zo súkromnej zbierky 

Verejnosť 871 

Dotkni sa minulosti 
knihami – 40-te roky 

Výstava Cyklická retrospektívna výstava, 
ktorá je venovaná jednotlivým 
dekádam minulého aj 
súčasného storočia 

Verejnosť 115 

Záhada čarovného 
vajíčka 
5x 

Zážitkové 
čítanie 

Zážitkové čítanie príbehu od M. 
Šurinovej, spojené 
s ilustrovaním 

Žiaci 3. a 4. 
ročníka ZŠ 

105 

Separovanie ako 
možnosť ochrany 
životného prostredia 

Power 
pointová 
prezentácia 

Interaktívna prezentácia 
venovaná triedeniu odpadu 
a ochrane životného prostredia  

Žiaci 7. ročníka 
ZŠ 

19 

Zdravie prilieta na 
krídlach včely –
Apiterapia 

Prednáška Terapia zameraná na prírodnú 
liečbu včelími 
produktmi,  pozitívne  účinky 
alternatívnej liečby – prednáška 
s apikonzultantkou 

Verejnosť 28 

Rozprávky o zvieratkách Informačná 
výchova 

Zvieratká sprevádzali deti 
knižnicou 

MŠ Slivník 25 

Oldřich Selucký Beseda Český spisovateľ, scenárista, 
maliar a ilustrátor besedoval so 
žiakmi II. stupňa ZŠ 

Žiaci 7. ročníka 
ZŠ 

47 

Soľ nad zlato 
2x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná 
na knihu P. Dobšinského „Soľ 
nad zlato“ a jej dramatizáciu 

ŠZŠI  29 

Les ukrytý v knihe Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná 
na knihy o prírode a zvieratách 

Žiaci 2. ročníka 
ZŠ 

21 

Les ukrytý v knihe Celoslovenský 
projekt, 
prednáška 

Celoslovenský projekt zameraný 
na ochranu prírody a životného 
prostredia prostredníctvom 

Žiaci 4. ročníka 
ZŠ 

32 
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kníh a čítania. Prednáška 
s lesníkom P. Novikmecom 

„Čítame s Osmijankom“ Celoslovenská 
čitateľská 
súťaž 

Riešenie 7. a 8. otázky Žiaci 2. ročníka 
ZŠ 

23 

Korenia – zázračné 
drobnosti v našej kuchyni 

Power 
pointová 
prezentácia 

Známe aj menej známe 
informácie o koreniach 
a krajinách ich pôvodu 

Žiaci 8. ročníka 
ZŠ 

20 

Fan klub mládežnickej 
knihy 

Klubové 
stretnutie 

Členovia klubu „násťročných“ si 
medzi sebou vymieňajú 
čitateľské postrehy 
a odporúčajú si vzájomne knihy, 
ktoré už prečítali 

Žiaci II. stupňa 
ZŠ 

14 

G. Németh – Srdce na 
kľúč 

Krst básnickej 
zbierky 
s besedou 

Počas príjemného popoludnia 
uviedol regionálny autor R. 
Hakala  do života novú básnickú 
zbierku básnika a spisovateľa 
Gabriela Németha, ktorá má 
názov „Srdce na kľúč“.  

SŠ 32 

Zoznámte sa s knižnicou 
5x 

Informačná 
výchova 

Základné oboznámenie sa 
s knižnicou, jednotlivými 
oddeleniami a konkrétnymi 
knihami 

Žiaci MŠ, ŠZŠI 108 

Jarné ozdoby do tvojej 
izbičky 
4x 

Tvorivá dielňa Výroba jarných látkových ozdôb 
– vtáčikov a kvetiniek do izbičky 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

24 

MÁJ      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová skupina Účast
níci 

Dotkni sa minulosti 
knihami – 50-te roky 

Výstava Cyklická retrospektívna výstava, 
ktorá je venovaná jednotlivým 
dekádam minulého aj 
súčasného storočia 

Verejnosť 102 

Zo života bocianov Výstava Výstava fotografií Štefana 
Vilčeka,  ktoré zachytávajú 
zaujímavé okamihy a lepšie 
približujú život krásnych 
a vzácnych operencov 

Verejnosť 359 

Katarína Slaninková  Výstava Výstava, výber z ilustrácií 
Kataríny Slaninkovej 

Verejnosť 467 

Poskladaj si abecedu 
10x 

Informačná 
výchova 

Pasovačka prvákov za čitateľov 
knižnice. Informačná výchova 
spojená s interaktívnym 
zážitkovým čítaním, hrami 
a súťažami 

Žiaci 1. ročníka 
ZŠ 

216 

Deti na cestách, 
Moja dopravná značka 

Odborná 
prednáška + 
výtvarná súťaž 

Základné pravidlá cestnej 
premávky, prehľad o tom, aké 
možné nebezpečenstvo na deti 
číha v cestnej premávke a ako 
sa mu vyvarovať,  
výtvarná súťaž, v rámci ktorej 
každé dieťa podľa vlastnej 
fantázie nakreslilo svoju 
dopravnú značku 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ 

37 

Povedz „NIE“ šikane Odborná 
prednáška 

Príslušník MsP oboznámil 
študentov s formami 

SŠ 37 
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šikanovania, ako sa prejavuje, 
kde dochádza k šikanovaniu 
a o trestnoprávnej 
zodpovednosti pri trestných 
činoch súvisiacich so 
šikanovaním 

Čítajme si... 2018 Hlasné čítanie Hlasné čítanie – 11. ročník 
detského čitateľského 
maratónu 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ 

459 

Tajomstvá úspešných Prezentácia Prezentácia o ľuďoch, ktorí 
vďaka svojej šikovnosti 
a húževnatosti sa vypracovali na 
„výslnie“ vo svojom odbore 

SŠ 19 

Týždeň vo farbách dúhy 
„Žltý pondelok“ 

Interaktívne 
podujatie 

Zábavný deň pre malých aj 
veľkých, počas ktorého si 
mamičky „oddýchli v pohybe“ 
s cvičiteľkou jogy  - p. Ruženou 
Kováčovou – a medzitým ich 
detičky objavovali svet v štýle 
Montessori 

Rodičia na MD a 
RD 

31 

Týždeň vo farbách dúhy 
„Zelený utorok“ 

Prezentácia, 
beseda 

Propagácia internetu ako 
komunikačného prostriedku 
a zásobárne informácií pre 
seniorov, zaškolenie ako 
selektovať informácie a 
informačné zdroje.  
Beseda Časopriestor – 
prechádzka starým Trebišovom s 
regionálnym autorom 

Seniori 21 

Týždeň vo farbách dúhy 
„Biela streda“ 

Zážitkové 
čítanie, 
edukačné hry 

Hravý deň venovaný 
národnostným menšinám. 
Odpočítavanie týždňov do 
prázdnin pomocou kníh 
a hravých úloh z kníh 

Deti z DD, 
špeciálna ZŠ 

22 

Týždeň vo farbách dúhy 
„Modrý štvrtok“  
 

Biblioterapia, 
mozgový 
jogging 

Psychoterapeutická metóda, 
ktorá využíva čítanie k liečbe 
duševne chorých, mozgový 
jogging v podobe hravých úloh 

Znevýhodnení -
klienti 
zariadenia 
Lumen 

16 

Týždeň vo farbách dúhy 
 „Červený piatok“ 

Colorterapia, 
výtvarná súťaž 
 

Delenie farieb, charakteristika 
aura, čakra,  druhy využitia 
colorterapie. 
Výtvarná dopravná značka 

ZŠ, SŠ 35 

Guttenberg – kníhtlač, 
prístupné knihy pre 
všetkých               2x 

Power 
pointová 
prezentácia 

Gutenberg a jeho vynález 
kníhtlače 

Žiaci ŠZŠ a 5. 
ročníka ZŠ 

34 

Šesť týždňov do prázdnin 
2x 

Informačná 
výchova 

Odpočítavanie týždňov do 
prázdnin pomocou kníh 
a hravých úloh z kníh 

Žiaci ŠK, ŠZŠI 46 

Fan klub mládežníckej 
knihy 

Klubové 
stretnutie 

Členovia klubu „násťročných“ si 
medzi sebou vymieňajú 
čitateľské postrehy a 
odporúčajú si vzájomne knihy, 
ktoré už prečítali 

Mládež – 
členovia klubu 

14 

Ako hravo čítať? alebo 
literatúra pre každého  

Scénické 
čítanie, 
tvorivá dielňa 

Osmijankové rozprávky + 
tvorivá dielňa zameraná na 
knihy slovenských autorov 

Žiaci 2. ročníka 
ZŠ 

51 
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Ako hravo čítať? alebo 
literatúra pre každého -  
Hravo čítame knižku 
Mareka Vadasa Útek 

Scénické 
čítanie, 
tvorivá dielňa 

Útek + tvorivá dielňa zameraná 
na navodenie atmosféry dieťaťa 
„bez domova“ na úteku 

Žiaci 4. ročníka 
ZŠ 

54 

Kolobeh života: od 
narodenia až po smrť 

Etnografická 
prednáška 

Katarína Nádaská, jedna 
z popredných slovenských 
etnologičiek rozprávala 
o slovenskej minulosti, ľudovej 
kultúre, tradíciách, zvykoch 
a obradoch nášho ľudu 

Verejnosť 62 

Múdrosť čerpáme z kníh 
2x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná 
na knihy, ktorými si deti rozšíria 
nielen vedomosti, ale aj 
fantáziu a slovnú zásobu 

Žiaci 3. a 5. 
ročníka ZŠ 

43 

Nežný veniec z papiera, 
na dvere i do okna       7x 

Tvorivá dielňa Dekorácie na dvere aj do bytu Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

28 

JÚN      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová skupina Účast
níci 

Dotkni sa minulosti 
knihami – 60-te roky 

Výstava Cyklická retrospektívna výstava, 
ktorá je venovaná jednotlivým 
dekádam minulého aj 
súčasného storočia 

Verejnosť 100 

Levanduľová Výstava Výstava fotografií nádhernej 
a voňavej levandule, šiestich 
fotografov z fotoklubu NOVA 

Verejnosť  594 

Celé Slovensko číta 
deťom – Vyšehrad číta 
deťom 

Celoslovenský 
projekt 

Cieľom projektu je podpora 
emocionálneho, psychického 
a morálneho zdravia detí 
a mládeže v znamení hesla: 
„Poď budem ti čítať!“ 

Žiaci 3. ročníka 
ZŠ 

26 

Deň Zemplína 
2x 

Prezentácia Prezentácia ľudovej slovesnosti 
a slovenskej ľudovej rozprávky 
v rámci Dňa Zemplína na ZŠ 
MRŠ 

Žiaci 5. 6. a 7. 
ročníka ZŠ 

50 

Deň Zemplína 
2x 

Power 
pointová 
prezentácia 

Trebišov na starých fotografiách 
– pohľad do minulosti a aj 
súčasnosti mesta Trebišov 

žiaci 8. a 9. 
ročníka ZŠ 

47 

Deň Zemplína 
2x 

Prezentácia Ľudové nárečia   v rámci Dňa 
Zemplína na ZŠ MRŠ 

Žiaci 8. a 9. 
ročníka ZŠ 

48 

Leto bocianov Informačná 
výchova 

Beseda o knihe regionálneho 
autora, zároveň s komentárom 
o výstave Zo života bocianov  

ŠZŠI 15 

Čarovný svet ilustrácií 
Kataríny Slaninkovej 
2x 

Ilustrátorský 
workshop 

Workshop zameraný na prácu 
ilustrátorov 

Žiaci 3. a 4. 
ročníka ZŠ 

123 

Fan klub mládežníckej 
knihy 

Klubové 
stretnutie 

Členovia klubu „násťročných“ si 
medzi sebou vymieňajú 
čitateľské postrehy 
a odporúčajú si navzájom knihy  

Mládež – 
členovia klubu 

14 

Čítame si radi, podelíme 
sa aj s Vami 

Festival 
detskej knihy 

Prezentácia knižnice a kníh, 
aktivity zamerané na podporu 
čítania, hry, tvorivé dielne, 
maľovanie na tvár – celý deň 
pred knižnicou 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ 

610 
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Balíček kníh na 
dovolenku 

Knižničná 
aktivita 

Na základe požiadaviek 
čitateľov zostavíme balík kníh, 
ktoré si čitatelia môžu požičať 
na chvíle oddychu 

Verejnosť 21 

Prepletané vtáčiky so 
stuhou 
4x 

Tvorivá dielňa Tvorivá dielňa zameraná na 
výrobu drobných ozdôb do 
bytu, či na balkón 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

22 

JÚL      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová skupina Účast
níci 

Dotkni sa minulosti 
knihami – 70-te roky 

Výstava Cyklická retrospektívna výstava, 
ktorá je venovaná jednotlivým 
dekádam minulého aj 
súčasného storočia 

Verejnosť 105 

Knižná expedícia – 
prázdninová streda 

Práca s knihou Bádanie v encyklopédiách Prázdninujúce 
deti 

4 
 

Leto bocianov - 
prázdninová streda 

Zážitkové 
čítanie 

Kniha o rodine malých bocianov  
a ich príbehy 

Prázdninujúce 
deti 

16 

Pestrý omaľovankový mix Tvorivá dielňa Veselé omaľovánky na 
spestrenie voľných dní 

Prázdninujúce 
deti 

6 

Kamaráti Guľka 
Bombuľka 
prázdninová streda 

Hlasné čítanie Guľko Bombuľko rozpráva 
o priateľstve  

Prázdninujúce 
deti 

5 

AUGUST     

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová skupina Účast
níci 

Letný tábor Knihovníček Tábor 12. ročník týždenného 
čitateľského tábora plný 
zábavy, hier, čítania, výletov, 
dobrodružstiev a nových 
priateľstiev 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

30 

Letný raj - prázdninová 
streda 

Tvorivá dielňa Farebné prúžky vytvoria 
pomocou šikovných rúk 
rozprávkovú  letnú krajinu 

Prázdninujúce 
deti 

9 

Hry si sami vyrobíme, 
spoločne sa zabavíme - 
prázdninová streda 

Turnaj 
spoločenských 
hier 

Spoločenské hry pre malých aj 
veľkých 

Prázdninujúce 
deti 

12 

Prázdninový príbeh – 
prázdninová streda 

Koláž zážitkov Príbeh  rozprávaný obrázkami Prázdninujúce 
deti 

8 

Dobrodružstvá s Mary 
Poppinsovou – 
prázdninová streda 

Zážitkové 
čítanie 

Veselé príbehy kúzelnej 
opatrovateľky 

Prázdninujúce 
deti 

30 

Neposedné posedenie 
 

Prázdninový 
workshop 

Pohodové letné čítanie 
a prázdninový workshop s J. 
Pochaničom 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

35 

SEPTEMBER     

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová skupina Účast
níci 

Modlitba dreva Výstava V rámci Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva výstava 
Milana Malastu - drevené 
chrámy,  skvosty sakrálnej 
architektúry na Slovensku  

Verejnosť 437 

Dotkni sa minulosti 
knihami – 80-te roky 

Výstava Cyklická retrospektívna výstava, 
ktorá je venovaná jednotlivým 

Verejnosť 102 
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dekádam minulého aj 
súčasného storočia 

Skóruj... 
2x 

Beseda Beseda s autorom kníh pre deti 
a mládež Júliusom Belanom 
o knihách spestrená 
interaktívnou hrou 

Žiaci 4. a 6. 
ročníka ZŠ 

107 

Po prvýkrát spoločne Výtvarná súťaž Výtvarná súťaž pre mládež 
vyhlásená k storočnici 
spoločného štátu 

Žiaci II. stupňa 
ZŠ 
 

39 

Fan klub mládežníckej 
knihy 

Klubové 
stretnutie 

Členovia klubu „násťročných“ si 
medzi sebou vymieňajú 
čitateľské postrehy 
a odporúčajú si vzájomne knihy, 
ktoré už prečítali 

Mládež – 
členovia klubu 

14 

Zážitkové spoznávanie 
Slovenska 
2x 

Informačná 
výchova 

Aktivita k výstave  „Slovensko 
krajina plná tajomstiev – vodné 
dobrodružstvá“ 

Deti MŠ 35 

Canisterapia 
 

Prednáška Prednáška zameraná na delenie 
Canisterpie, jej históriu, využitie 
canisterapeutického psa, 
osobnosť psa, výber psa, zásady 
pri výcviku, ukážky ako sa 
správať pred útokom psa, ale aj 
skutočná terapia psíka so 
žiakmi.  

Žiaci 9. ročníka 
ZŠ 

32 

Quillingové zátišie 
9x 

Tvorivá dielňa Tvorba farebných motýľov 
a slnečníc formou quillingu 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

58 

OKTÓBER      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová skupina Účast
níci 

Slovensko – krajina plná 
tajomstiev 

Výstava Výstava ilustrácií Zuzany 
Fuskovej z knihy Slovensko 
krajina plná tajomstiev – Vodné 
dobrodružstvá 2.  

Verejnosť 517 

Dotkni sa minulosti 
knihami – 90-te roky 

Výstava Cyklická retrospektívna výstava, 
ktorá je venovaná jednotlivým 
dekádam minulého aj 
súčasného storočia 

Verejnosť 108 

Najkrajší kalendár 
Slovenska 

Výstava Výstava 26. ročníka najkrajších 
kalendárov Slovenska 

Verejnosť 99 

Výber textu na umelecký 
prednes, jeho úprava ... 
a čo všetko s tým súvisí. 

Seminár Lektorka Soňa Pariláková sa 
dotkla otázok umeleckej kvality 
recitovaných 
textov,  interpretácie a úpravou 
poézie a prózy do podoby 
vhodnej pre detský 
a mládežnícky prednes 

Pedagógovia ZŠ 27 

Slovensko – krajina plná 
tajomstiev – Vodné 
dobrodružstvá 2 

Informačná 
výchova 

Kniha a výstava Vodné 
dobrodružstvá 2 súčasťou 
informačnej výchovy 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ Plechotice 

20 

Jak být holkou/klukem Scénické 
čítanie 

Scénické čítanie v rámci 
projektu Listování 

Žiaci 9. ročníka 
ZŠ, študenti SŠ 

50 

Fan klub mládežnickej 
knihy 

Klubové 
stretnutie 

Členovia klubu „násťročných“ si 
medzi sebou vymieňajú 
čitateľské postrehy 

Mládež – 
členovia klubu 

14 
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a odporúčajú si vzájomne knihy, 
ktoré už prečítali 

Rozprávky o zvieratkách Informačná 
výchova 

Zvieratka sprevádzajú deti 
knižnicou 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ Stanča 

30 

Hororové poviedky  
2x 
 

Beseda Beseda s  Janom Opatřilom, 
českým autorom hororových 
poviedok pre deti 

Žiaci II. stupňa 
ZŠ 

106 

Knihy, moji kamaráti 
2x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná 
na predstavenie jednotlivých 
kníh vhodných pre vekovú danú 
kategóriu 

Žiaci 5. ročníka 
ZŠ 

43 

Slovensko – krajina plná 
tajomstiev  
2x 

Beseda Beseda s Lenkou Šingovskou 
autorkou myšlienky kníh 
Slovensko – krajina plná 
tajomstiev a vydavateľkou 

Žiaci 2. 3. a 4. 
ročníka ZŠ 

116 

Lentilka pre dedka Edka 
6x 

Zážitkové 
čítanie 

Zážitkové čítanie z knihy I. 
Březinovej a rozprávanie sa 
o generačných vzťahoch 
a o chorobe s pamäťou 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ, ŠZŠI 

99 

Zvieratká v rozprávkach 
3x 

Hlasné čítanie Hlasné čítanie rozprávok 
a následne ilustrovanie 

Žiaci I. stupňa 
ZŠ, ŠZŠI 

57 

Pamäte veľkých činov 
4x 
 

Power 
pointová 
prezentácie 

Séria podujatí venovaná 
osmičkovým výročiam 

Žiaci ZŠ a SŠ 151 

Nováčik v knižnici Informačná 
výchova 

Informačná výchova pre 
nováčikov- študentov 
osemročného gymnázia v TV 

SŠ 19 

Renáta Názlerová Beseda Beseda s herečkou, 
scenáristkou, moderátorkou,  
špecialistkou na firemnú 
a interpersonálnu komunikáciu, 
novinárkou a mediátorkou 
Renátou Názlerovou 

Verejnosť 38 

Chodíš na strednú – nájdi 
si knihu potrebnú   
3x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná 
na štruktúru knižnice, 
oboznámenie študentov 
s webovou stránkou a práca 
s on-line katalógom pri 
vyhľadávaní titulov 
a vypracovaní rešerší 

SŠ 67 

Mezitím na jiném místě 
100 rokov českého 
komiksu 

Výstava Výstava predstavuje 100 rokov 
od založenia Československa 
a ponúka jedinečnú príležitosť 
k spoznaniu a rekapitulácií 
českých komiksových dejín 

Verejnosť 311 

Obrázok vidieka 
9x 

Tvorivá dielňa V tvorivej dielni výroba 
jesenných variácií so špagátom, 
papierom a vlnkou 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

61 

NOVEMBER      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová skupina Účast
níci 

Dotkni sa minulosti 
knihami – miléniové roky 

Výstava Cyklická retrospektívna výstava, 
ktorá je venovaná jednotlivým 
dekádam minulého aj 
súčasného storočia 

Verejnosť 107 
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Od vojnového požiaru 
k spoločnému štátu 
Čechov a Slovákov 
 

Výstava Výstava priblížila návštevníkom 
dejinné udalosti vo svete 
i doma, ktoré viedli k vzniku 
spoločného štátu Čechov 
a Slovák a udalosti 
bezprostredne po tom 

Verejnosť 33 
5 

O stratenej rukavičke Hlasné čítanie Hlasné čítanie spojené 
s tvorivou dielňou 

Špec. ZŠ 17 

Červík Ervín 
2x 

Beseda Beseda s autorkou kníh pre deti 
a mládež Andreou Gregušovou  

Žiaci 3.,4. a 5. 
ročníka ZŠ 

108 

Mrazená škorica 
s Ľubicou Mišíkovou 

Autorská 
beseda 

Autorská beseda pre dospelých 
oživená účasťou 
charizmatického kubánskeho 
speváka a showmana EUSEBIA 

Verejnosť 37 

Jak napsat a nakreslit 
komiks 
2x 

Workshop Workshop zameraný na výrobu 
komiksu 

Žiaci 4. a 7. 
ročníka ZŠ 

75 

Literárna čajovňa Informačná 
výchova 

Zoznámenie sa žiakov 
s knižnicou a knihami 

Žiaci 5. ročníka 
ZŠ 

10 

Knižnica naopak Informačná 
výchova 

Deti si vyskúšali prácu 
knihovníkov  

Žiaci 5. ročníka 
Borša  

22 

Fan klub mládežníckej 
knihy 

Klubové 
stretnutie 

Členovia klubu „násťročných“ si 
medzi sebou vymieňajú 
čitateľské postrehy 
a odporúčajú si vzájomne knihy, 
ktoré už prečítali 

Mládež – 
členovia klubu 

14 

Eduard a jeho zázračná 
cesta 
2x 

Bábkové 
predstavenie 

V rámci Noci divadiel bábkové 
predstavenie pre deti, 
netradičné zážitkové stretnutie 
detí s bábkoherečkou 
a bábkami v spolupráci s OZ 
š.u.m 

ŠK, verejnosť, 
deti MŠ 

148 

Najlepší kamaráti Guľka 
Bombuľka 
 

Zážitkové 
čítanie 

Zážitkové čítania z knihy 
O Guľkovi Bombuľkovi 
a všeobecne o priateľstve  

Žiaci  2. ročníka 
ZŠ 

27 

Posolstvo pre budúce 
generácie 

Interaktívna 
prezentácia, 
edukačná hra 

Prezentácia ľudovej slovesnosti 
a ľudových rozprávok spojená 
s edukačnou hrou 

Žiaci 6.  ročníka 
ZŠ 

25 

Slušné správanie Power 
pointová 
prezentácia 

Interaktívna prezentácia 
obsahujúca základné informácie 
o slušnom správaní. Zamerané 
na situácie z bežného života. 
Prezentácia obohatená o rôzne 
interaktívne úlohy a hry. 

Žiaci 3. a 4. 
ročníka ZŠ 
Sečovce 

45 

IQ/inteligencia Power 
pointová 
prezentácia 

Základné vedomosti, definície, 
meranie dedičnosti, pojem, IQ 
test 

Žiaci 9. ročníka 
ZŠ 

17 

Čarodejnice Cecília, 
Agáta a Gréta chystajú 
stretnutie                 5x 

Tvorivá dielňa Tvorivá dielňa zameraná na 
výrobu postavičiek z flísu 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

27 

DECEMBER      

Názov podujatia Forma 
podujatia 

Popis podujatia Cieľová skupina Účast
níci 

Adventné čítanie 
v knižnici 
3x 

Hlasné čítanie V rámci celoslovenského 
projektu Celé Slovensko číta 

Žiaci 1. ročníka 
ZŠ, mamičky na 
MD s detičkami 

78 



 

58 

deťom, adventné čítanie 
v knižnici 

Slávnostné otvorenie Slávnostné 
otvorenie 

Slávnostné otvorenie 
zmodernizovaných 
a zrekonštruovaných priestorov 
knižnice, úseku náučnej 
literatúry pre dospelých, 
v rámci projektu Rekonštrukcia 
náučného oddelenia knižnice“ 
z dotácie FPU 

verejnosť 54 

Umenie živého slova – 
Interpretácia literárnej 
predlohy, proces tvorby 
umeleckého prednesu 

Workshop Workshop pre pedagógov 
a tvorivá dielňa pre recitátorov 
SŠ s lektorkou pre umelecký 
prednes, tvorbu recitačných 
kolektívov a divadla poézie 
Maricou Harčaríkovou  

Pedagógovia SŠ 
a študenti SŠ 

52 

„Okolo sveta s palcom 
hore“ s Petrom 
Hoferekom 
2x  

Stretnutie s  
cestovateľom 
a autorom 
knihy 

Nevšedné stretnutie s mladým 
cestovateľom Hogym, plné 
rozprávania o neobyčajných 
zážitkoch, pestrých fotografiách 
a know-how tipov na 
cestovanie s malým budgetom 

SŠ, verejnosť 108 

Analfabeta Negramotná Informačná  
výchova 

Analfabeta stretáva knižných 
hrdinov a rozpráva sa s nimi 

ŠZŠI 
 

20 

Fan klub mládežníckej 
knihy 

Klubové 
stretnutie 

Členovia klubu „násťročných“ si 
medzi sebou vymieňajú 
čitateľské postrehy 
a odporúčajú si vzájomne knihy, 
ktoré už prečítali 

Mládež – 
členovia klubu 

14 

Predvianočný čas, 
čarujeme zas  
 

Cyklické 
podujatie 

Rozprávanie o predvianočných 
zvykoch, obyčajoch a kúzlach, 
ktoré naši predkovia 
najčastejšie spájali s pokusom 
nahliadnuť do budúcnosti 
a z rôznych znamení vyčítať svoj 
osud 

ZŠ 48 

Milan Igor Chovan Autorská 
beseda 

Deti sa zoznámili s autorom 
detských kníh na besede 

Žiaci 4. ročníka 
ZŠ 

62 

Každá lavica niečo skrýva Výstava, 
vernisáž 
výstavy 

Netypická výstava prác 
študentov,  ich voľná tvorba 
v podobe maľby na školské 
lavice 

Verejnosť 123 

Vianočná rukavička 
10x 

Tvorivá  dielňa Výroba vianočných ozdôb 
a dekorácií na výzdobu 
vianočného stromčeka a detskej 
izbičky 

Žiaci I. a II. 
stupňa ZŠ 

75 

 
Informačné výchovy: 69 
Výstavy: 22 
Tvorivé dielne: 75 
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FOTODOKUMENTÁCIA                                                                                    Príloha č. 3 

Pamäte veľkých činov – osmičková jeseň                                    Odborná prednáška s  Mariánom Gešperom   

 
 

Vernisáž výstavy Každá lavica niečo skrýva                                  Povedz nie šikane – prednáška s príslušníkom MsP 
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Les ukrytý v knihe – prednáška s lesným pedagógom                     Deň ľudovej rozprávky 

 

Etnologická prednáška – Katarína Nádaská                                              Hororové poviedky – beseda s J. Opatřilom 
 
 

Beseda s Ľ. Mišíkovou, hudobný hosť Eusébio                            Otvorenie zmodernizovaného náučného oddelenia 
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Zážitkové čítania O Guľkovi Bombuľkovi                                                Beseda s Lenkou Šingovskou 
 
 

Fan klub mládežníckej literatúry                                                         Ilustrátorský workshop – K. Slaninková 
 
 

Knižnica nás baví – prázdninové aktivity                                              Beseda – Renáta Názlerová 
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Týždeň vo farbách dúhy                                                                       Noc s Andersenom – návšteva mestského úradu  
                                                                                                                    a stretnutie detí s primátorom 
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