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1. Všeobecná charakteristika organizácie 
 
 
   Zemplínska knižnica v Trebišove (ďalej ZK TV) je už v súčasnosti modernou komunitnou 
knižnicou s aktívnym vplyvom na kultúrny a  spoločenský život  v meste a regióne. Tento svoj 
status  modernej, kultúrno - informačnej a vzdelávacej inštitúcie si knižnica budovala 
postupne, dlhodobo kvalitne poskytovanými službami, inovovaním interiéru svojich 
priestorov, zvyšovaním užívateľského komfortu  a neustálym vytváraním motivačného 
prostredia pre vzdelávanie, príjemné stretávanie sa a  inšpiratívne trávenie voľného času 
všetkých návštevníkov knižnice.  
   Jej činnosť sa aj v uplynulom roku riadila všetkými pokynmi svojho zriaďovateľa Košického 
samosprávneho kraja,  Plánom činnosti na príslušný rok a obsahovo vychádzala z ďalších 
základných dokumentov knižnice - Organizačného a Knižnično - výpožičného poriadku. 
   Svojimi základnými a špeciálnymi knižnično-informačnými službami 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. 
Knižnično-informačné služby poskytovala v automatizovanom knižnično-informačnom 
systéme Virtua. Sprístupnením on-line katalógu Chamo zabezpečila pre svojich čitateľov a  
používateľov komfort pri vyhľadávaní dokumentov. 
   Jej nekončiacou úlohou zostáva naďalej budovať modernú knižnicu a  v  súlade so 
súčasnými trendmi posilňovať jej význam ako otvoreného  vzdelávacieho, kultúrneho, 
komunitného a kreatívneho centra. 
 
 

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka 
 

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
 
   ZK TV poskytovala svoje služby všetkým návštevníkom a používateľom v prenajatých 
priestoroch budovy Mestského kultúrneho strediska v Trebišove, ktoré sa nachádzajú na 
druhom poschodí tejto budovy. Knižničný fond je sprístupnený používateľom vo voľnom 
výbere.  
Pre svojich používateľov pravidelne aktualizujeme 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. 
   Našimi  prioritnými úlohami aj v roku 2019 bolo budovanie knižničného fondu 
univerzálneho charakteru. Akvizičná politika nákupu literatúry sa riadila pokynmi akvizičnej 
komisie a akvizičného plánu. Finančné prostriedky na nákup fondu sme čerpali 
z rozpočtových zdrojov pridelených zriaďovateľom, ale aj z mimorozpočtových - FPU, ktoré 
výrazne prispeli k zvýšeniu knižničných prírastkov. Do nášho knižničného fondu pribudlo 
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1 647 nových zväzkov kníh, v celkovej hodnote 17 984 €. Z týchto prostriedkov bolo 12 399 € 
od zriaďovateľa KSK, 5 000 € z verejných zdrojov FPU a 585 € z kultúrnych poukazov z MK SR. 
Fond na podporu umenia v roku 2019 z verejných zdrojov, okrem dotácie na nákup 
knižničného fondu, podporil našej knižnici ďalšie 3projekty: 
-Deťom len to najlepšie - skvalitnenie interiéru, revitalizácia  úseku literatúry pre deti 
a mládež, 
- Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom–celoživotné vzdelávanie knihovníkov prostredníctvom 
série prednášok a workshopov so  zameraním na rozmanitosť knihovníckych činností, 
- Knižnica pozýva - PRÍĎ! POZRI! ZOSTAŇ!–všetkým vekovým kategóriám návštevníkov 
vytvorenie priestoru na 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. 
Okrem toho knižnica získala dotáciu aj z MK SR na ďalší z projektov pre znevýhodnenú 
skupinu občanov – seniorov s názvom: 
-  Knižnica @ škola aktívnych seniorov, ktorého zámerom bolo utváranie dobrých vzťahov, 
zoznamovanie sa s potrebami a problémami aktívneho starnutia seniorov prostredníctvom 
kvalifikovaných prednášok a stretnutí. 
   Výrazným posunom pre knižnicu bola úspešnosť zahraničného projektu „Príroda nepozná 
hranice“ z finančného príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Interreg Slovakia – 
Hungary. Jeho cieľom je aktívne zapojenie sa knižnice do tvorby a realizácie aktivít 
inovatívnou a hravou formou, zameranou na zvyšovanie povedomia o životnom prostredí.  
Výstupom projektu bude kniha „Bodrog – rieka, ktorá nepozná hranice“, putovná výstava 
„Zo života rieky Bodrog“,  splav rieky a ENVIROfest. Tento projekt budeme realizovať v roku 
2020. 
   Z mimorozpočtových zdrojov z FPU sme spolu získali 11 500 €, z dotácie MK SR 2 785 € a 
finančný príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Interreg Slovakia – Hungary bol 
vo výške 43 652,18 €. 
   Vysokou prioritou knižnice v súčasnosti sú aj kvalitné služby a aktivity organizované pre 
širokú verejnosť a inovatívne rozvíjanie pokračujúcej spolupráce so všetkými základnými 
a strednými školami v meste a regióne ako aj s inými organizáciami či inštitúciami, ktorí sú 
našimi dlhodobými partnermi. 
   Keďže kvalitné poskytované služby, podujatia a rôznorodé aktivity, sú polovicou úspechu 
dobre fungujúcej modernej vzdelávacej inštitúcie, akou naša knižnica je, považujeme za 
nevyhnutné naďalej venovať pozornosť podpore celoživotného vzdelávania a zvyšovania 
informačnej gramotnosti našich používateľov, zvlášť dospelej populácie, kategórií seniorov 
a rôznym znevýhodneným skupinám. Preto v rámci úspešne fungujúceho projektu ITY učenie 
nikdy nekončí sme pokračovali v realizácii kurzov s cieľom zoznámiť a naučiť našich 
záujemcov základy práce s počítačom a orientáciou na internete. Najmä pre dospelých 
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. 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. Sprístupnená biblioschránka oslovila tých čitateľov, 
ktorí potrebovali využiť možnosť vrátenia vypožičaných kníh do knižnice mimo výpožičného 
času, bez ohľadu na otváraciu dobu. Chill out zone/oddychová zóna bola pre našich 
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návštevníkov aj v uplynulom roku príjemným, komfortným a oddychovým prostredím. 
Z ďalších, knižnicou ponúkaných služieb naši znevýhodnení čitatelia radi využívajú službu 
Donáška kníh do domu, ktorá umožňuje požičanie a vrátenie kníh pre starších, imobilných aj 
dlhodobo chorých občanov. Herný kútik slúži zase najviac deťom, ktorí majú záujem 
o spoločenské , vzdelávacie a vedomostné hry.  
ZK TV, ako významnej a výraznej kultúrnej inštitúcií v meste, patrí už dlhodobo popredné 
miesto v bohatej, širokej a lákavej  ponuke kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích 
aktivít, ktoré si svojím obsahom a rozmanitosťou získali záujem širokej verejnosti mesta a 
regiónu. Aj v tomto hodnotenom roku sme dokázali  udržať solídnu úroveň ťažiskových 
podujatí, kvalitu poskytovaných knižnično-informačných služieb a optimálne plnenie 
kľúčových štandardov i ďalších záväzných ukazovateľov. V priebehu roka  sme sa aktívne 
zapájali do niekoľkých celoštátnych súťaží, aj medzinárodných podujatí a kampaní:  
- Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, 
- Týždeň slovenských knižníc, 
- Noc s Andersenom,   
- Les ukrytý v knihe, 
- Celé Slovensko číta deťom,  
- Čítajme si... . 
Ďalšie významnejšie aktivity sme zameriavali na čítanie, čitateľskú gramotnosť a podporu 
čítania u detí. Už niekoľko rokov realizujeme Pasovačku všetkých prvákov za čitateľov 
knižnice. Zorganizovali sme už9. ročník Festivalu kníh pod holým nebom – outdoor knižnica.  
Týždeň vo farbách dúhy bol znova zaujímavou aktivitou, keďže každý deň počas tohto týždňa 
organizujeme podujatie pre inú kategóriu návštevníkov a to od maličkých batoliat a ich 
rodičov, cez materské, základné i stredné školy, znevýhodnených, marginalizované skupiny, 
národnostné menšiny, dospelých i seniorov. Počas letných prázdnin sme pravidelne každú 
stredu pripravovali aktivity pre prázdninujúce deti. Na rôznorodé aktivity bol bohatý aj ďalší, 
už 13. ročník nášho týždenného letného detského čitateľského tábora KNIHOVNÍČEK. Vysokú 
návštevnosť sme zaznamenali, tak u detí ako aj u dospelých návštevníkov, pri všetkých 
aktivitách, ktoré sme organizovali v rámci projektu Knižnica pozýva - PRÍĎ! POZRI! ZOSTAŇ! 
Na aktivity z projektu Knižnica@ škola aktívnych seniorov sa jeho účastníci-aktívni seniori, 
vždy tešili a ako nám sami povedali, veľmi im pomáhali k ich vlastnej sebarealizácií 
a získavaniu sebavedomia. Aktivity, v rámci projektu celoživotného vzdelávania knihovníkov 
prispeli k tomu, že po dlhej dobe sa opäť stretli dobrovoľní knihovníci regiónu a mali 
možnosť nielen získať skúsenosti z odborných prednášok a workshopov, ale zároveň 
odovzdať svoje vlastné a podeliť sa so svojimi skúsenosťami navzájom.  
   Podujatia knižnice každoročne organizujeme aj pre znevýhodnených spoluobčanov, žiakov 
špeciálnych ZŠ v meste, žiakov 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, pre seniorov 
zariadenia Lumen a domova sociálnych služieb. Okrem podujatí, pre základnú školu I. Krasku 
s prevažujúcim počtom rómskych žiakov, sme v uplynulom roku poskytli putovný súbor kníh 
z nášho skladového duplicitného knižničného fondu. Pri príležitosti Roka výročí nášho 
mesta - 765. výročia prvej písomnej zmienky o meste,   100. výročia sídla župného úradu 
a 90. výročia vzniku okresu, organizovala knižnica v spolupráci s mestom Trebišov 
niekoľkokrát v priebehu roka pre odbornú, pedagogickú a širokú verejnosť prezentácie na 
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spomínané témy. Ťažiskovou aktivitou knižnice boli aj podujatia zamerané na 100. výročie 
tragickej smrti generála M. R. Štefánika, ktoré sme verejnosti pripomenuli. 
Všetkými zorganizovanými aktivitami knižnica zintenzívnila svoju spoluprácu s materskými, 
základnými i strednými školami v meste a  ostatnými subjektmi, s ktorými máme vybudované 
už dlhoročné veľmi dobré partnerstvá a podarilo sa nám vybudovať aj niektoré nové. 
V roku 2019 sme zaregistrovali 3 795 čitateľov, ktorým  sme požičali113 606 knižničných 
dokumentov. Navštívilo nás spolu 41 110 návštevníkov výpožičných služieb, podujatí 
a internetu. Pre širokú čitateľskú i nečitateľskú verejnosť sme pripravili 296 výchovno-
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí.  
 

 
2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 
 
 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2018 2019  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice spolu 3 808 3 795  KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu 113 560 113 606 KULT – 3.Modul r.1 

z toho absenčných 101 454 100 586 KULT – 3.Modul r.2 

z toho prezenčných 12 106 13 020  KULT – 3.Modul r.3 

knižničný fond  - stav/počet 51 740 51 751  KULT – 2.Modul, r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu  43 690 41 110 KULT – Modul , r. 19  

platená návštevnosť 3 808 3 853  
vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

neplatená návštevnosť 39 882 37 257  
 vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 
(celkový počet aktivít) 312 296   KULT – 4.Modul r.3 

Finančná oblasť 2018 2019  

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu      

náklady na činnosť knižnice spolu    209 894,- 222 682,- KULT – 5. Modul, r. 19 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  132 151,- 166 343,- 
KULT – 5. Modul, r. 
r.22+26+27 

Prevádzkové náklady 34 572,- 17 805,- KULT -  5. Modul, r. 29 

Kapitálové výdavky           2 729,- 1 992,- KULT -  5. Modul, r. 34 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 184 283,- 200 763,- k 31.12. , účtovné výkazy 

výdavky na činnosť 25 611,- 21 919,-   31.12., účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu 211 961,-  228 459,- KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 178 281,- 204 752,-  k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky 2 729,- 1 992,-  k 31.12. , účtovné výkazy 
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spolu 181 010,- 206 744,-  KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu    KULT – 5.Modul, r. 17 

z vlastnej  činnosti 7 013,- 7 430,- 
KULT – 5.Modul, r.16 -
vstupné, vložné, poplatky,  

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

spolu 7 013,- 7 430,-   

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 2 638,-   1 785,-  získaná suma 

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

domáce projekty: tuzemské granty spolu 21 300,- 14 285,- KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu 0 0  KULT – 5.Modul, r. 11 

počet podaných projektov 6 9  projekt: tuzemský aj 
zahraničný, FPU, MK SR, 
ÚV SR, zahraničné granty, 
granty zo súkromných 
nadácií,  projekty 
(transfery) z obcí- mimo 
kultúrnych poukazov 

počet schválených projektov 3 6  

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu  23 938,- 12 500,- 

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2018 2019   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v 
KSK 2 3 

- ZK GZ Michalovce, 
- VK JB Košice, 
- Múzeum a Kultúrne 
centrum južného Zemplína 
TV 

počet nových partnerstiev 

 
5 5 

 - Asociácia lektorov 
a kariérnych poradcov, 
- Carmel centrum Sečovce, 
- Slovenský červený kríž, 
-  RZP, 
- Svet zdravia Trebišov, 
-  

počet nových kľúčových aktivít 4 6 

- Akadémia malého 
predškoláka, 
- Rok výročí nášho mesta, 
- Knižnica@škola aktívnych 
seniorov, 
- Knihovníci v akcii: Od slov 
k skutkom, 
- 100. výročie úmrtia M. R. 
Štefánika, 
- 30. výročie Nežnej 
revolúcie - 17. november 

počet kľúčových mediálnych výstupov 10  20 

články v tlači, TV, rozhlase, 
sociálne médiá, 
elektronické články (odhad 
počtu kľúčových výstupov) 

Strategický rozvoj 2018 2019   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja  áno  áno áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja 

- Koncepcia 

rozvoja knižnice 
na roky  
2018-2025 

- Koncepcia 
rozvoja knižnice 
na roky  
2018-2025  

- Zvyšovanie čitateľskej, 
informačnej a finančnej 
gramotnosti používateľov 
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plnenie prioritných cieľov v roku 2019 

-Naďalej podpora celoživotného 

vzdelávania a zvyšovanie čitateľskej, 
informačnej a finančnej gramotnosti 
používateľov, 
-celoživotné vzdelávanie knihovníkov, 

- podpora celoživotného vzdelávania 

seniorov  

So zameraním na všetky 
vekové kategórie 
používateľov 
 
 

  
 
 
 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2019 

 Aktivita Popis 

Týždeň slovenských knižníc  
4.3. -10.3.2019 
  

V rámci týždňa boli uskutočnené aktivity: 
- Slávnostné otvorenie výstavy „Z príbehu do príbehu“, ilustrácií 
akademickej maliarky Anny Hausovej a Týždňa slovenských knižníc, 
- Myška v knižke -  storytelling pre predškolákov, 
- Knižnica - pamäť  ľudstva - powerpointová prezentácia o vzniku, 
význame a dejinách slovenských knižníc a knižníc vo svete, 
- Chyťme sa za mozog - odborná prednáška s upriamením na ľudský 
mozog a jeho činnosť, ochorenia a spôsob ich liečby, ale najmä o 
prevencii v spolupráci s RÚ VZ v Trebišove, 
- Dobrá kniha nad zlato s Tinou Van der Holand - stretnutie s autorkou 
silných ľudských príbehov, ktoré sa odohrávajú za dverami domova, ale aj 
ďaleko za hranicami medzi slovenskými opatrovateľkami, 
- Osobnosť v literatúre - literárne pásmo venované autorovi kníh pre deti 
Jánovi  Uličianskému, 
- Prebúdza sa jar - storytelling pre predškolákov, rozprávky, básničky, 
povedačky, 
- Môj brat nemá brata - besedy o vzájomných vzťahoch s autorkou  knihy 
Elenou  Elekovou, 
- Čo nevieš sa dozvieš - interaktívny kvíz, ktorý hravou formou informoval 
klientov  domova sociálnych služieb o knihách a knižnici, ale aj o meste, 
v ktorom žijú, 
- Víchodňarske rozpravočki - scénické a zážitkové čítania s autorom knihy 
Jozefom  Jenčom vo východoslovenskom-zemplínskom dialekte, 
- Labuť avonská  - interaktívna hodina literatúry o nesmrteľnom Wiliamovi 
Shakespearovi, 
- Je literatúra ťažká túra - zábavno-vedomostný  kvíz z  literatúry a 
slovenského jazyka pre 7. ročníky všetkých  ZŠ v meste, 
- informačné výchovy pre ZŠ a SŠ  

Akadémia malého predškoláka 
 
 

Pravidelné poznávacie, zážitkové a interaktívne stretnutia detí v rannom, 
predškolskom veku: 
- Po stopách kocúra Félixa -na zvedavých cestovateľov čakal roztomilý 
kocúr Félix, ktorý je sprievodcom na objavných cestách po Slovensku, 
- Svet fantázie - rozvíjanie detskej fantázie cez rozprávky a bohato 
ilustrované knihy, 
- Dieťa v krajine hodnôt - zamerané na výchovu k hodnotám, ktoré sú 
ukryté v knihách, 
- Rozžiarenie vianočného stromčeka- vianočné zvyky a tradície z pohľadu 
detského videnia 

Noc s Andersenom 
29.3.2019 – 30.3.2019 

-medzinárodné podujatie kúzelnej rozprávkovej noci,  
- 12-ty krát deti nocovali v našej knižnici, pri príležitosti narodenín H. Ch. 
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  Andersena, kde strávili dobrodružnú noc plnú zábavy, hier a súťaží  

Deň ľudovej rozprávky 
15.3.2019 
 

- zapojenie sa do celoslovenského projektu celodenného čítania 
a počúvania ľudových rozprávok pri príležitosti osláv narodenín 
najväčšieho slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského 

Čítajme si ...2019 
30.5.2019 
 

-zapojenie sa už po 12-ty krát do celoslovenského 6 – hodinového 
čitateľského maratónu organizovaného Linkou detskej istoty, cieľom 
ktorého je pritiahnuť k čítaniu čo najviac detí a zároveň poukázať na 
význam literatúry, čítalo sa v knižnici od 9:00 do 15:00 h. Krstnou mamou 
projektu bola známa humoristka a spisovateľka Oľga Feldeková 

Týždeň vo farbách dúhy  
20.5 –24. 5. 2019 
 
 

Netradičný týždeň plný zaujímavých aktivít – prezentácií, besied, 
prednášok, kvízov, hier, cvičení, zážitkových čítaní, tréningov pamäti 
i tvorivých dielní, pre rôzne kategórie návštevníkov, každý deň od 
pondelka do piatka od 9:00 h do 14:00 h 
žltý  PONDELOK:   Deň pre mamičky s deťmi do 6 rokov 
- Hravá joga v rozprávkovom svete s lektorkou Ruženou Kováčovou 
- Pripraveným šťastie praje s lektorkou  Kvetoslavou Jurčákovou 
- Veselé čítanie a šantenie s Krtkom a jeho priateľmi 
biely UTOROK:   Deň pre deti a mládež 
- Skryté tajomstvá nášho mesta – prehliadka historických pamiatok 
- Srdcom Trebišovčan – vedomostný kvíz o našom meste 
- Terapia rozprávkou – zážitkové čítanie z knihy Lentilka pre dedka Edka – 
výroba rodostromov, interaktívne hry 
zelená STREDA:   Deň pre seniorov 
- Nájdem si to sám  - ako sa zorientovať v knižnici a v knižnom svete 
- Cesta Viery pokračuje-beseda so Zuzanou Némethovou a Evou Virikovou  
Popoludnie pri spoločenských hrách a antistresových omaľovánkach 
modrý ŠTVRTOK:   Deň pre znevýhodnených ľudí 
- donáška kníh a BIBLIOTERAPIA pre klientov domova LUMEN  
- Máj dobre si ma pamätaj – tréning pamäte 
- prechádzka po historickom parku  so zastávkou pri  Mauzóleu grófa 
Júliusa Andrássyho 
červený PIATOK:   Deň pre národnostné menšiny 
- Poznajme sa navzájom – hravé pexeso s viacjazyčnými encyklopédiami  
- Tvoríme spoločne v tvorivej dielni –rozkvitnutý čerešňový konárik  
- Farby dokážu zázraky -  farebné sudoku 

Festival kníh pod holým nebom – 
outdoor knižnica 
19.6.2019 
 

9-ty ročník festivalu - široká paleta zaujímavých celodenných 
exteriérových tvorivých, pohybových a športových festivalových aktivít 
pre širokú verejnosť – besedy so spisovateľmi, ilustrátormi, workshopy, 
tvorivé dielne, tanec, cvičenie, hry, súťaže zamerané na prezentáciu, 
spopularizovanie knižnice a  podporu čítania u detí, mládeže a dospelých, 
vonku pred budovou knižnice, spojené s burzou kníh, ohňostrojom zábavy 
a relaxáciou 

Knižnica nás baví – prázdninové 
stredy pre prázdninujúce deti, 
každú stredu júl-august 2019 

Prázdninové záhady- bádanie v knihách, detektívne hry, 
Leporelový škriatok-výroba leporela-text, ilustrácie, 
Vedomostné pexeso-výroba pexesa, 
Rozprávkový komiks-vytvorenie komiksu na základe filmového príbehu, 
Africké safari- vytvorenie z kníh, 
Letničkové zátišie- vytvorenie z kníh, 
Literárne putovanie – hľadanie pokladov 
Farebné variácie-najkrajší quilling 
A čo bolo ďalej?-skús uhádnuť 

Letný tábor KNIHOVNÍČEK  
19. – 23. 8. 2019 

13-ty ročník týždenného detského letného čitateľského tábora v knižnici -  
dni plné zážitkov a aktivít s knihou, novými priateľmi, zábavou a 
športovaním v prírode, storytelling, táborové piknikové čítanie, výlet do 
Tricklandie v Starom Smokovci a ešte veľa zaujímavého zažili 
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prázdninujúce táborové deti 

Výročia mesta 
apríl – november 2019 

Pri príležitosti Roka výročí nášho mesta - 765. výročia prvej písomnej 
zmienky o meste,   100. výročia sídla župného úradu a 90. výročia vzniku 
okresu organizovala knižnica v spolupráci s mestom Trebišov niekoľkokrát 
v priebehu roka pre širokú verejnosť prezentácie na témy: 
- Rok výročí nášho mesta 
- Trebišov moje rodné mesto, 
- Míľniky Trebišova 

M. R. Štefánik  
v priebehu roka 

100. výročie tragickej smrti generála M. R. Štefánika si pripomínala 
knižnica aktivitami: 
- Veriť, milovať pracovať – výstava, 
- Malý, veľký muž - politik, astronóm, generál francúzskej armády, 
zakladateľ Československého štátu, prvý československý minister vojny – 
jeho krátky, ale veľmi intenzívny život – študenti, široká verejnosť, 
- M. R. Štefánik-život, dielo a slovenská otázka pri vzniku Československa – 
prednáška predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera 

Knižnica@škola aktívnych seniorov 
6 -12/2019 
 

Účelom tohto projektu bola sociálna aktivácia seniorov, využitie ich 
skúsenosti, znalosti, zručnosti, ale aj kapacít  na aktívnu participáciu 
v projekte a vyvolanie ochoty zdieľať svoje vedomosti a vášeň 
s ostatnými. Oslovení seniori boli ochotní participovať  a lektorovať 
v projekte, angažovať sa v prospech ostatných, aby aj ich v tom podporili 
a odovzdať ostatným svoje profesijné a životné skúsenosti. Projekt 
umožnil aktívnym  seniorom ovplyvňovať spoločenský život, naučil 
správne formulovať svoje potreby a  požiadavky a  vedieť ich predniesť a 
 prezentovať, ako aj rozhodovať o nich a  podieľať sa na ich realizácií, 
udržať seniorov v  aktivite a  prispel k zvýšeniu ich sebestačnosti. 
Podporil sa tým komunitný život seniorov, ale aj knižnice, čo prispelo k jej 
výbornému PR. Spoločnými aktivitami sme si vytvorili veľmi priateľský 
priestor medzi seniormi a knižnicou, vybudovali vzájomný rešpekt, 
dôveru, radosť zo spoločných stretnutí a prelínanie sa medzigeneračných 
vzťahov. Témy jednotlivých aktivít: 

1. Záhrada a iné hobby 
2. Zdravie a životný štýl 
3. V priateľstve s knižnicou a knihami 
4. Sociálno-právne minimum 
5. Región a vianočné tradície 

Knižnica pozýva - PRÍĎ! POZRI! 
ZOSTAŇ!   
4 - 12/2019 
 

V rámci projektu knižnica rôznym vekovým kategóriám návštevníkov 
umožnila a vytvorila priestor na 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 sme sa snažili 
formovať vzťah účastníkov jednotlivých podujatí nielen ku knihám, ale aj k 
skvalitneniu kultúrneho a spoločenského života, k pravidelným návštevám 
a k zmysluplnému tráveniu voľného času v priestoroch knižnice. Spolu 
bolo zorganizovaných v rámci:  
- série podujatí pre deti a mládež: Čím viac čítaš, tým viac vieš- 12 
podujatí, zúčastnených 7 lektorov, 
- série podujatí pre dospelých Prevratné myšlienky ukryté v knihách - 6 
podujatí, zúčastnených 5 lektorov 

Knihovníci v akcii: Od slov 
k skutkom4 – 12/2019 

Veľmi úspešný projekt bol zameraný na podporu celoživotného 
vzdelávania knihovníkov našej  regionálnej knižnice, profesionálnych i 
neprofesionálnych knihovníkov regiónu a tiež knihovníkov verejných 
regionálnych knižníc Košického samosprávneho kraja, prostredníctvom 
odborných prednášok a workshopov podľa jednotlivých blokov: 
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1. Konfliktný čitateľ – a čo ďalej? 

2. Biblioterapia - moderný nástroj vo vzdelávacom a liečebnom procese 
3. Literatúra modernej doby   
4. Moderná knižnica - komunitné srdce pre trávenie voľného času 
všetkých generácií   
5. Efektívna tvorba knižničnej značky   
Odprezentované prednášky i workshopy prispeli k posilneniu a podpore 
právomoci knihovníkov v každodennej práci s používateľmi, k posilneniu 
ich sebavedomia a spôsobu komunikácie s používateľmi. Témy prednášok 
boli zamerané na profesionálny tréning, na súčasnú výraznú zmenu 
knihovníckych kompetencií s ohľadom na rozmanitosť knihovníckych 
činností a zabezpečenie dostatočného komfortu používateľov 
knižničných služieb. Dôležitým prínosom bolo zvládnutie komunikačných 
techník, aktívne počúvanie a jeho ovládanie, motivácia a realizácia 
konvergencie cieľov knižnice a knihovníkov. 

Čakanie na Vianoce 
december 2019 

Mix tvorivých predvianočných aktivít: 
- Tajný život Santa Clausa 
- Rozžiarenie vianočného stromčeka- v rámci Akadémie malého 
predškoláka 
- Kreatívna vianočná tvorivá dielňa 
- Adventné drobnosti 
- Hranie s jazykmi – Veselé Vianoce 

 
 
 

3.1 Plnenie štandardov 
 
Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2019 

Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2% z knižného 
fondu 

 1 520 kn. j. 
2,94 % z knižného fondu 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur  
na knihu 

 17 984 € 
11,83 € 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 

Počet 
prevádzkových hodín 

min. 50 hodín / 
týždeň  

 50 hodín týždenne 

Počet výpožičiek na 1 zamestnanca 
vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti 
 

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

Výpožičky na 1 zamestnanca 
(pracovníka služieb) vykonávajúceho 
knihovnícke činnosti, v prípade 
kumulácie pracovných činností 
vykazovať prepočítaný stav. 

11 361 

Počet výpožičiek na 1 čitateľa 
 

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

29,94 

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   (7) 
- Týždeň slov. knižníc, 
- Týždeň vo farbách dúhy, 
- festival detskej knihy, 
- letný čitateľský tábor, 
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všetky aktivity realizované 
v rámci projektov:  
        -   Knižnica @ škola  
aktívnych seniorov, 
        - Knihovníci v akcií: Od 
slov k skutkom, 
        - Knižnica pozýva: PRÍĎ! 
POZRI! ZOSTAŇ! 
  

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika a digitalizácia  

4 Vydané bibliografie, metodické 
materiály, publikačná činnosť 
z regionálnych fondov, digitalizácia – 
prevod knižničného dokumentu do 
elektronickej formy   za účelom ochrany 
a sprístupnenia – digitalizácia vzácnych 
dokumentov, periodík, knižných lístkov, 
pohľadníc, AVD...) 

- 2 bibliografie 
1. Generál M. R. Štefánik a jeho 
životné motto: „Veriť, milovať, 
pracovať...“(Biografia a výberová 
personálna bibliografia k 100. 
výročiu úmrtia), 
2. Jozef Mražik a jeho jedinečné 
zážitky: Fragmenty cestovateľa 
a výberová personálna bibliografia 
 
- 16 informačných letákov 
 

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 

8  Literárny charakter podujatí: 
155 
Výstavy:14 

 
Počet podujatí zamerané na 
celoživotné vzdelávanie 

 
2 

 
 

15 

 
 
 

3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
 

I. HLAVNÁ ČINNOSŤ 
 

1. Knižničné fondy 
 

 

Stav knižničného fondu  k 31.12.2019 51 751 knižničných jednotiek  /ďalej kn. j./ 

Ročný prírastok knižničného fondu 1 647 kn. j. 

Z toho kúpou 1 520 kn. j. 

Úbytok knižničného fondu 1 636 kn. j. 

Prírastok periodík 63 titulov   (3 zahraničné) 

 
 

   Knižnica znova skvalitnila svoj knižničný fond, ktorý obohatila a doplnila o aktuálne tituly 
slovenských a zahraničných autorov, jednak z prostriedkov od zriaďovateľa Košického 
samosprávneho kraja, ale aj z finančnej dotácie FPU. Literatúru sme zakúpili z rôznych 
vedných odborov a pre všetky kategórie návštevníkov. Aktuálnosť literatúry v knižničnom 
fonde je aj pre našu knižnicu dôležitým faktorom úrovne poskytovaných služieb. Kvalitný 
fond a aktuálna literatúra znova pozdvihli úroveň a prestíž knižnice, uspokojili čitateľský 
dopyt, podporili záujem o čítanie a prispeli k zvýšenie kultúrnej a vzdelanostnej úrovne 
obyvateľov mesta a regiónu. Značne sa rozšíril žánrový potenciál fondu, čo prispelo 
k dynamike a jeho pestrosti. Toto malo veľmi pozitívny vplyv na pozdvihnutie úrovne 
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knižnice, jej zatraktívnenie a posilnenie konkurencieschopnosti pred modernými 
technológiami a médiami. Nová, aktuálna a voľne prístupná literatúra vytvára z našej 
knižnice moderné a dynamické miesto, ktoré nikdy nie je prázdne, ale je naplnené 
verejnosťou, odborníkmi, milovníkmi čítania, ktorí v knihách hľadajú nové informácie 
potrebné k vlastnému štúdiu a vzdelávaniu a radi tu trávia svoj voľný čas. 
Všetky zakúpené knihy boli spracované automatizovane v knižnično-informačnom systéme 
Virtua a uložené na regáloch knižnice pod signatúrou a týmito prírastkovými číslami: 
tvzk2019/168 264  -  tvzk2019/169 910. 
Nákup literatúry bol uskutočnený v kníhkupectve Panta Rhei, u distribútora kníh p. Ivana 
Lazíka, v internetovom kníhkupectve Martinus.  
   V rámci ochrany knižného fondu bola naďalej každá získaná kniha opatrená ochranným 
zabezpečovacím štítkom. Ochranu knižných jednotiek pred stratou alebo odcudzením 
zabezpečovali elektromagnetické brány, ktoré umožňovali diskrétnu kontrolu návštevníkov.  
     Priebežne počas roka boli z knižničného fondu knihy aj vyraďované z dôvodu 
neaktuálnosti, opotrebovania, duplicity dokumentov, ale aj straty a nedobytnosti. Tieto 
knižničné jednotky, na základe rozhodnutia vyraďovacej komisie, boli   z  knižničného fondu 
vyradené.  
 

 

Kvantitatívne ukazovatele – KNIŽNIČNÉ FONDY (ďalej KF) 
 

Celkový stav KF podľa tematických skupín 

 2018 2019 

  Krásna lit. pre dospelých 18 533 17 693 

  Náučná lit. pre dospelých 17 768 18 291 

  Krásna lit. pre deti 13 003 13 274 

  Náučná lit. pre deti 2 436 2 493 

  Spolu 51 740 51 751 
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Prírastky KF  

 2018 2019 

  Knihy 1910 1647 

- z VÚC 745 1055 

- kult. poukazy MK SR 239 49 

- dotácia FPU 569 416 

- dary a iné 357 127 

 

 
 
 
 
Prírastky KF  podľa spôsobu nadobudnutia 

 2018 2019 

  Kúpa 1 553 1 520 

  Dar 357 127 

Spolu 1 910 1 647 
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Prírastky KF podľa tematických skupín  

 2018 2019 

  Krásna lit. pre dospelých 933 740 

  Náučná lit. pre dospelých 567 535 

  Krásna lit. pre deti 372 315 

  Náučná lit. pre deti 38 57 

  Spolu 1 910 1 647 

 

 
 
Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík  /v €/ 
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      KNIHY: spolu 17 194  17 984 

od zriaďovateľa /KSK/ 8 556 12 399 

dotácia FPU 6 000 5 000 

kultúrne poukazy MK SR 2 638 585 

      PERIODIKÁ: spolu 1 986 2 177 

kultúrne poukazy MK SR 0 0 

od zriaďovateľa /KSK/ 1 986 2 177 

SPOLU : /knihy a periodiká/ 19 180 20 161 
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Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

od  zriaďovateľa   / v €/ 

 2018 2019 

Knihy  8 556 12 399 

Periodiká 1 986 2 177 

Spolu 10 542 14 576 

 

 
 
 
 
Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

z dotácie  FPU  a  MK  SR  / v €/ 

 2018 2019 
Dotácia FPU 6 000 5 000 

 
Kultúrne poukazy MK SR 2 638 1 785 

 
Spolu 8 638 6 785 
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Úbytky 

 2018 2019 

Úbytok KF 1 075 1 636 

 

 
 
 
Periodiká 

 2018 2019 

Periodiká – počet titulov 63 63 

 

 
 
 

2. Služby 
 
   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. 
   Používatelia v priebehu roka využívali aj všetky 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. Chill out zone/oddychová 
zóna slúži bezkonkurenčne všetkým, ktorí potrebujú zrelaxovať. V rámci úspešne 
fungujúceho projektu ITY učenie nikdy nekončí, sme pokračovali aj v realizácií kurzov nielen 
pre seniorov. Naďalej  pokračovala aj služba Komfort bez stresu určená pre všetkých nových 
čitateľov  na zoznámenie sa s knižnicou. Donášku kníh do domu využívali predovšetkým 
imobilní, starší občania a pred letným obdobím sa znova rozbehla služba Balíček kníh na 

Úbytky

2018 2019

Periodiká

2018 2019
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dovolenku. Biblioschránka pred budovou umožňovala čitateľom vrátiť knihy bez ohľadu na 
otváraciu dobu knižnice. Používatelia, na získanie rôznych informácií, využívali aj live chat 
prístupný na web stránke. Herný kútik, v ktorom sa požičiavajú rôzne spoločenské hry 
s vedomostným a vzdelávacím pozadím, bol využívaný prezenčne i absenčne. 
 
 

2.1 Používatelia – čitatelia 
 

   K 31.12.2019 knižnica evidovala spolu 3 795 registrovaných používateľov /čitateľov/. 
Z celkového počtu bolo zaregistrovaných 1 912 čitateľov do 15 rokov a 1 883 všetkých 
ostatných dospelých čitateľov (vrátane stredoškolských a  vysokoškolských študentov, 
zdravotne znevýhodnených občanov i seniorov). Percento všetkých používateľov z počtu 
obyvateľov mesta predstavuje 15,43 % (24 597 obyvateľov mesta). Z kultúrnych   poukazov   
sme   získali  1 785 €   a  z  toho   bolo  zaregistrovaných (nových aj tých, ktorí si aktualizovali 
svoje členstvo v knižnici)  696 používateľov, z toho 13 pedagógov,   170  stredoškolských 
študentov  a  513 detí do 15 rokov.  

 

 
Kvantitatívne ukazovatele - POUŽÍVATELIA – ČITATELIA 
 
Počet registrovaných používateľov - čitateľov 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2018 2019 

Spolu 3 808 3 795 

- dospelí (študenti SŠ, VŠ, dôchodcovia a iní) 1 843 1 883 

- deti do 15 rokov 1 965 1 912 
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Percentuálne vyjadrenie registrovaných používateľov- čitateľov 
 2018 2019 

% používateľov z počtu 
obyvateľov 

15,51% 15,43% 

Počet obyvateľov mesta 24 547 24 597 
 

 
 

 
 
 
 

2.2 Výpožičky, informačná činnosť 
 
   V roku 2019 si používatelia a  návštevníci  z  fondu knižnice vypožičali spolu 113 606 
dokumentov, z toho absenčných 100 586 výpožičiek a prezenčných 13 020 výpožičiek. 
Knižnica odoberala 63 titulov periodík ( z toho 3 zahraničné), z ktorých v priebehu roka naši 
používatelia uskutočnili 10 312 výpožičiek.    
 
 
Kvantitatívne ukazovatele – VÝPOŽIČKY 
 
Počet výpožičiek 

 2018 2019 

Spolu 113 560 113 606 

absenčné výpožičky 101 454 100 586 

prezenčné výpožičky 12 106 13 020 
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Výpožičky podľa tematických skupín 

 2018 2019 
Krásna lit. pre dospelých 32 702 31 695 
Náučná lit. pre dospelých 27 389 28 102 
Krásna lit. pre deti 30 910 29 724 
Náučná lit. pre deti 13 133 13 773 
Periodiká 9 426 10 312 
Spolu 113 560 113 606 

 

 
    
 
   Knižnicu navštívilo spolu 41 110 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. Zo 
všetkých návštevníkov bolo 27 658 návštevníkov výpožičných služieb, návštevníkov podujatí 
bolo 12 540 a návštevníkov internetu bolo 912. 
 
   V rámci špeciálnych knižnično-informačných služieb bolo 2 920 bibliografických  a 
faktografických informácií (informácie k seminárkam, referátom, bakalárkam, diplomovkám 
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z nášho fondu, z fondov iných knižníc na Slovenku, vyhľadávanie rôznych informácií na 
internete, pomoc čitateľom pri používaní PC a iné). 
   Počet zodpovedaných dopytov prostredníctvom elektronických referenčných služieb bolo 
203. 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. 
V uplynulom roku bolo vypracovaných 39 rešerší. Registrovaní čitatelia mali možnosť 
využívať prístup na internet 1 hodinu denne zdarma. 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.   
   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 bolo 46 310. Z toho počet 
návštevníkov webového sídla bol 38 110. Počet návštev  on-line katalógu zo všetkých 
návštevníkov bol 8 200 používateľov. Medziknižničnú výpožičnú službu z iných knižníc na 
Slovensku využilo 89 našich používateľov. MVS z našej knižnice využilo 14 slovenských knižníc 
pre svojich používateľov. 
 
 
Kvantitatívne ukazovatele - NÁVŠTEVNÍCI KNIŽNICE 
 

  2018 2019 

Počet návštevníkov knižnice SPOLU:  
(podujatia, služby, internet) 

43 690 41 110 

Počet návštevníkov podujatí spolu: 13 925 12 540 

        - návštevníci informačných výchov 1 173 1 034 

Počet návštevníkov výpožičných služieb 27 965 27 658 

Počet návštevníkov internetu 1 800 912 
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Kvantitatívne ukazovatele - ŠPECIÁLNE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 

 

Počet návštevníkov on-line služieb SPOLU: 43 095 46 310 

Z toho:    - návštevníci webového sídla knižnice      34915 38 110 

                 - návštevníci on-line katalógu knižnice 8 180 8 200 

Počet bibliografických a faktografických  
informácií 

3 402 2 920 

Počet rešerší 45 39 

Počet vydaných titulov v rámci edičnej činnosti 0 2 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) iným 
knižniciam 

27 14 

MVS z iných knižníc 138 89 

Počet obyvateľov mesta 24 547 24 597 

 

 
 
 
 

2.3 Výchovno - vzdelávacie a kultúrno - spoločenské podujatia  
 
   Hlavnými aktivitami pre rôzne cieľové skupiny návštevníkov boli besedy, autorské a 
zážitkové čítania, kreatívne workshopy, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi. 
Snažili sme sa o vytvorenie priestoru na 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. Naše aktivity boli 
zamerané aj na celoživotné vzdelávanie knihovníkov prostredníctvom série prednášok a 
workshopov s prihliadnutím na rozmanitosť knihovníckych činností. Orientovali sme sa aj na 
znevýhodnených návštevníkov, zvlášť seniorov, so zámerom utvárania dobrých vzťahov, 
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zoznamovania sa s potrebami a problémami aktívneho starnutia seniorov prostredníctvom 
kvalifikovaných prednášok a stretnutí. 
   Väčšinu aktivít sme smerovali na deti,  jednak MŠ, ale najviac žiakov ZŠ a snažili sme sa 
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 296 podujatí, ktoré navštívilo 12 540 účastníkov. Zo 
všetkých podujatí bolo 63 informačných výchov, 14 výstav. Literárny charakter malo 155 
podujatí a na celoživotné vzdelávanie bolo zameraných 15 podujatí. 
   Všetky nosné/ťažiskové aktivity sú podrobne zhodnotené v časti Vyhodnotenie plnenia 
úloh na úseku odbornej činnosti. Všetky ostatné uskutočnené  zrealizované podujatia sú 
zdokumentované v prílohe č. 3 - Tabuľkový prehľad výchovno - vzdelávacích  a kultúrno – 
spoločenských podujatí  uskutočnených v roku 2019   na strane 42. 
 
Kvantitatívne ukazovatele - NÁVŠTEVNÍCI PODUJATÍ 

 

Počet návštevníkov podujatí spolu: 13 925 12 540 

        - počet zamestnancov na vzdelávacích 
podujatiach 

0 135 

       - počet návštevníkov ostatných podujatí 5 310 3 445 

Počet  návštevníkov podľa typu podujatí: 
 - návštevníci výchovno-vzdelávacích podujatí 

 
 11 549 

 
8 044 

        - návštevníci kultúrno-spoločenských 
podujatí 

   1 203 3 462 

        - návštevníci informačných výchov 1 173 1 034 
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II. REGIONÁLNA ČINNOSŤ 
 

1. Bibliografická činnosť 
 
   Prioritnou  úlohou regionálnej bibliografie  bolo  získavať, spracovávať, uchovávať, ďalej 
sprístupňovať a archivovať regionálne dokumenty. Tieto  následne poskytovať  čitateľom 
a používateľom knižnice. 
   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, Korzár, Infolist, Šíp Sagita, Zemplínske noviny MY, ako aj 
z článkov elektronických (ahojmama.pravda.sk, 1.pluska.sk, aktuality.sk, cas.sk, dennikn.sk, 
curma.blog.sme.sk, dolnyzemplin.korzar.sme.sk, domov.sk, e.trend.sk, finreport.sk, 
grkatke.sk, hlavnespravy.sk, kosicednes.sk, myzemplin.sme.sk, novinyzempina.sk, obecne-
noviny.sk, pravda.sk, rehresher.sk, skolskyservis.sk, slovensko.hnonline.sk, 
spolokslovenskychspisovatelov.sk, teraz.sk, topky.sk, trebisov.sk, tv.noviny.sk, 
TvojTrebisov.sk, vucke.sk, webnoviny.sk, wintrsportsworld.sk, reginavychod.rtvs.sk, ssn.sk, 
svf.sk, literarnytyzdennik.sk, TASR.sk) a z periodík celoslovenského charakteru  Pravda, Sme, 
Nový Čas, Plus 7 dní, Slovenka, Šarm, Život, Báječná žena, Literárny týždenník, Knižnica, 
Dotyky, Báječná žena, Epocha, Slovenské pohľady, Literárny týždenník atď..      
   Bibliografické záznamy sa aj naďalej spracovávali podľa aktuálnej verzie pravidiel: Metodika 
popisu článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou RDA pravidiel. 
   Do článkovej databázy pribudlo 1 224 nových bibliografických záznamov. Spolu táto 
databáza obsahuje 14 613 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 nášho 
regionálneho fondu pribudlo 6 regionálnych monografií, ktoré sme získali kúpou a niektoré 
darom od regionálnych autorov, ako aj darom z niektorých obcí nášho regiónu.  
   Všetky excerpované články regionálneho charakteru od roku 2014 sú uchovávané 
v digitálnej podobe. Našim čitateľom je stále k dispozícií aj klasický výstrižkový album, ktorý 
je budovaný z článkov jednotlivých slovenských periodík starších ročníkov. 
 
 

2. Metodická činnosť 
 
   Metodická činnosť knižnice, s cieľom zachovania, fungovania a rozvoja regionálneho 
knižničného systému, pôsobila 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. Ďalšia pomoc bola zameraná na  zavádzanie nových 
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systémov a knižničných technológii týkajúcich sa Knižnično-informačného systému pre malé 
a stredné knižnice, 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. 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, koordinačnej a poradenskej činnosti sme realizovali 
hlavne telefonické a elektronické konzultačné služby. 
 
 

III. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 
21. januára 2019  
https://www.teraz.sk/spravy/v-zemplinskej-kniznici-prevedie-deti-s/373635-clanok.html 
16. januára 2019 
http://www.ssn.sk/20146/zvedavy-kocur-felix-v-zemplinskej-kniznici-v-trebisove/ 
21. jan 2019  
https://korzar.sme.sk/c/22028415/tipy-na-dnes-pondelok-21-januara.html 
21.1.2019 
http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerPure.jsp?Document=..%2F..%2FInput_text%2Fonline%2F19%
2F01%2Ftbtbds1l1f0.dat_151500.1%40Fondy&QueryText= 
Zvedavý kocúr Felix 
v Zemplínskej knižnici v Trebišove 
26 Cllasslovakia » január-február 2019 » www.class.eu.sk 
30.01.2019 
Živé vysielanie rádio REGINA – výstava: Zvedavý kocúr Felix v Zemplínskej knižnici v Trebišove 
24.1.2019 
ttps://ahojmama.pravda.sk/clanky/kocur-felix-ma-najmensim-pomoct-budovat-na/10599-clanok.html 
30.01.2019 
Živé vysielanie rádio REGINA – výstava: Zvedavý kocúr Felix v Zemplínskej knižnici v Trebišove 
19.2.2019 
MY Noviny východu 
Ročník 1, č.7., s. 18, 19.2.2019 
Veselá architektúra – (výstava Veselá architektúra) 
25. februára 2019 
TSK  
http://www.ssn.sk/20393/zemplinska-kniznica-v-trebisove-sa-zapojila-celoslovenskeho-podujatia 
25. 2. 2019 
TSK 
https://www.tvojtrebisov.sk/tyzden-slovenskych-kniznic/?fbclid=IwAR144OiS23Bki-
kTTufnbQwpK3giBMeccChzi4H0AwpF4t8Qnag0AgT7_oc 
01.03.2019 

http://www.class.eu.sk/
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http://www.trebisov.sk/pozvanky/22613 
Z príbehu do príbehu 
4. marca 2019 
https://korzar.sme.sk/c/22063773/tipy-na-dnes-pondelok-4-marca.html#ixzz5hIUumgMf 
Tipy pre dnes - pondelok 4. marca 
5.3.2019 
https://web.vucke.sk/sk/novinky/kosicka-zupa-zije-knihou-tyzden-kniznic-kosickom-samospravnom-kraji.html 
30. máj  
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22134094/citajme-si-trebisovsku-kniznicu-zaplnilo-mnozstvo-deti.html 
Čítajme si. Trebišovskú knižnicu zaplnilo množstvo detí 
Cieľom akcie je poukázať na význam literatúry už od útleho veku. 
5.6.2019 
Regina rozhovor s Tomášom V. (História Trebišov a čo prezentácia priniesla študentom)  
10.06.2019 
https://www.trebisov.sk/fotogaleria/23093 
Žiaci ZŠ spoznávali činnosť samosprávy na DOD MsÚ 
Tiež prezentácia Trebišov Tomáš 
18.6.2019 
Živé vysielanie Rádio Regina  
Festival kníh pod holým nebom Majcherová 
TASR Humenné - Festival kníh pod holým nebom Majcherová 
19.6. 2019 
RTVS 1 - Festival kníh  pod holým nebom Majcherová M. 
18.9. 2019 
Zdravie a životný štýl - Regina 28.10.2019 o 10,00 hod 
25.9.2019 – Odetí do krásy 
Regina – rozhovor s Janou Kucbeľovou  
16.12.2019 
Živé vysielanie REGINA Majcherová M. 
Čakanie na Vianoce 

 
 

1. Edičná činnosť 
 
1. Plán činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove na rok 2019 
2.Vyhodnotenie činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove za rok 2018 
3.Generál M. R. Štefánik a jeho životné motto: „Veriť, milovať, pracovať...“(Biografia 
a výberová personálna bibliografia k 100. výročiu úmrtia), 
4.Jozef Mražik a jeho jedinečné zážitky: Fragmenty cestovateľa a výberová personálna 
bibliografia 
 
        Informačné letáky 
 
1.Knižnica @škola aktívnych seniorov: Záhrada a iné hobby 
2.Knižnica @škola aktívnych seniorov: Sociálno-právne minimum 
3.Knižnica @škola aktívnych seniorov: Zdravie a životný štýl 
4.Knižnica @škola aktívnych seniorov: Región a vianočné tradície 
5.Knižnica @škola aktívnych seniorov: V priateľstve s knižnicou a knihami 
6.Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom: Konfliktný čitateľ 
7.Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom: Biblioterapia 
8.Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom: Literatúra modernej doby 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/kosicka-zupa-zije-knihou-tyzden-kniznic-kosickom-samospravnom-kraji.html
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9.Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom: Moderná knižnica 
10.Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom: Efektívna tvorba knižničnej značky 
11.Odborné prednášky: Prevencia osteoporózy @ Chyťme sa za mozog 
12.Silvia Púchovská – digitálna nomádka 
13.Malý, veľký muž – M. R. Štefánik 
14.Jana Pronská 
15.Martina Monošová 
16.Deň bezpečnejšieho internetu 
 
 

3.3 Cezhraničná a celoslovenská spolupráca  
 
Cezhraničná spolupráca 
 

− Knihovna BBB Uherské Hradiště (Česká republika) 

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

− Holocén Miškolc (Maďarsko) 
 
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               
 

https://www.azet.sk/firma/38773/klub-fotopublicistov-slovenskeho-syndikatu-novinarov/
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Na území mesta a regiónu 
 

− Mestské kultúrne stredisko Trebišov  

− Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína  

− kluby dôchodcov v meste 

− špeciálne základné školy v meste i špeciálne odborné učilište 

− materské školy v meste 

− základné školy v meste a regióne 

− 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 TeresaBenedicta 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 

− Carmel centrum Sečovce 
 
Knižnica je členom: 
 

− Slovenskej asociácie knižníc,  

− Spolku slovenských knihovníkov,  
− partnerskou knižnicou Národnej rady SR 

 
 

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 
 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Skutočnosť /čerpanie 

k 31.12 

Bežný transfer 185 208,- 227 537,-  222 681,94 

Kapitálový transfer 0 1 992,-  1 992,-  

Spolu 185 208,- 229 529,- 224 673,94 
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  Zemplínskej knižnici v Trebišove bol schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2019 vo 
výške 172 684,- €, z toho transfery Košického samosprávneho kraja /ďalej len KSK/ vo výške 
172 684,- € + výdavky na činnosť 4 024,- €  a  vlastné príjmy 8 500,- €. 
 
Úpravy výšky rozpočtu 
 
Na základe rozpočtových opatrení  našej knižnici boli vykonané tieto úpravy rozpočtu : 

- zo dňa 22. 1. 2019 – navýšenie rozpočtu o bežné výdavky v sume 19 733 €  pri zmene 
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme  

- zo dňa 21. 5. 2019 – úprava bežného rozpočtu o 4 000,- výdavky súvisiace 
s realizáciou projektu s názvom „Knižnica pozýva – Príď! Pozri! Zostaň!“ a projektu 
„Knihovníci v akcii : Od slov k skutkom“ /FPU/ 

- zo dňa 15. 7. 2019  bol rozpočet navýšený o 2 000,- € určené účelovo na nákup kníh 
- zo dňa 15. 7. 2019  navýšenie rozpočtu o 1 000,- € - realizácia projektu podporeného 

MK SR „Knižnica@škola aktívnych seniorov“ 
- zo dňa 24. 7. 2019 – spolufinancovanie dotácií z Fondu na podporu umenia v sume     

660,- € 
- zo dňa 8. 8. 2019 - úprava rozpočtu o sumu 668,- €  
- zo dňa 22. 8. 2019 – navýšenie rozpočtu o 5 000,- € - finančná dotácia z FPU určená 

na projekt „Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou“ 
- zo dňa 25. 9. 2019 – navýšenie rozpočtu o 2 500,- € - finančná dotácia z FPU určená 

na projekt „Deťom len to najlepšie“ 
- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov zo dňa 4. 10. 2019 bola určená na nákup 

multifunkčného zariadenia v celkovej sume 1 992,- € 
- zo dňa 16. 10. 2019 úprava rozpočtu určená od zriaďovateľa účelovo na nákup kníh 
- zo dňa 25. 10. 2019 – spolufinancovanie dotácií z Fondu na podporu umenia v sume     

300,- € 
- finančné prostriedky vo výške 500,- € boli určené na propagáciu pripravovaných 

aktivít na rok 2020 
- zo dňa 12. 12. 2019 – navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 1 183,- € 
- zo dňa 18. 12. 2019 – navýšenie rozpočtu vo výške  vyzbieraných kultúrnych 

poukazov v celkovej sume 1 785,- € 
 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

228 458,76 224 673,94 

 
 
 

Príjmy celkom Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a 
transfery 

Príjmy z 
prenájmu 

Iné nedaňové 
príjmy 

Zostatok 
prostriedkov z 
predch. rokov 

228 458,76  206 744,- 14 285,- - 7 429,76 - 
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Príjmy  prostriedkov od zriaďovateľa  
zdroj 41-001   192 417,- €  
zdroj 41-200       4 984,- € 
zdroj 41-800       5 500,- € 
zdroj 41-008       1 851,- €  
zdroj 41-001 kapitál.      1 992,- € 
 
Granty a transfery 
zdroj 111-05 MK SR      2 785,- € 
zdroj 72c FPU    11 500,- € 
 
Vlastné príjmy 
zdroj 72g      7 429,76 €                                       
    
Vlastné príjmy – zdroj 72g 
  
Položka VP Skutočnosť 

k  31.12. 2019 v  € 

Zápisné * *2 991,-  

Upomienka, oneskorené vrátenie 2 095,53 

MVS 123,20 

Rešerš 15,- 

Internet+kopírovanie + tlač 89,68 

Za spracovanie /prezenčné/ 314,50 

Knižničné služby 15,70 

úroky 1,33 

Tábor „Knihovníček“ 1 500,-  

Dobropis fa /VSE KE/ 283,82 

  

  

S P O L U : 7 429,76 

 
/*Zápisné    2 991,- + 1 785,- suma kultúrnych poukazov = 4 776,- €/ 
 
   Zemplínskej knižnici v roku 2019 bol daný rozpočet vlastných príjmov 8 500,- €, ktorý sme 
tento rok nesplnili o 931,64 €. Vyplýva to z navýšenia preplateného zápisného kultúrnymi 
poukazmi. Čitatelia využili túto možnosť a platbu za čitateľský preukaz uskutočnili kultúrnymi 
poukazmi.  
 
 

Výdavky celkom 
Mzdy, platy  
a OOV Odvody Tovary a služby Bežné transfery 

Kurzové 
rozdiely 

 
224 673,94 118 926,- 43 067,- 61 945,94 735,- - 

 
 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

224 673,94 202 754,94 21 919,- 

 



 
 

32 

Členenie celkových výdavkov  
 
Mzdy, platy a OOV 
V tom sú započítané tarifné platy 103 502,18 €, osobné príplatky 6 166,20 €, ostatné 
príplatky – príplatky za odpracovanú sobotu + riadiace príplatky v celkovej sume 3 380,12  € 
odmeny 5 878,- €. 
V roku 2019 v našej organizácii vznikla dlhodobá niekoľkomesačná práceneschopnosť našich  
pracovníčok, čím došlo k  značnej úspore finančných prostriedkov v našej organizácii, ktoré 
sme presunuli na základe žiadosti na bežné výdavky na nákup knižných regálov 
a modernizáciu oddelenia pre deti a mládež a  IT techniky. 
 
Odvody  
Celkové čerpanie 43 067,- €. 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 458,26  €  
Energie a komunikačné poplatky sú zahrnuté poplatky za elektrická a tepelná energia , 
vodné a stočné ďalej telefóny, poštovné a internet v celkovej sume 9 568, € /bližšia analytika 
FIN 1-02/ 
Materiál - čerpanie 30 502,67 € z toho 10 383,98 € je čerpanie z vlastných a iných zdrojov.  
Najväčšiu položku tvorí nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov  v celkovej sume 
20 161,- €.   
ZK TV bol v roku 2019 schválený a zrealizovaný projekt podporený z verejných zdrojov Fondu 
na podporu umenia v čiastočnej výške na  modernizáciu  oddelenia pre deti a mládež v sume 
2 500,- €. V priebehu roka v našej organizácii vznikla značná úspora finančných prostriedkov, 
z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti našich zamestnankýň a tieto finančné prostriedky 
sme použili na dokončenie modernizácie oddelenia pre deti a mládež. Zakúpením nových 
knižných regálov a ďalšieho moderného a hravého interiéru sme spríjemnili služby našim 
čitateľom v celkovej sume 3 562,- €. 
Kúpa výpočtovej techniky – 2 ks PC   + príslušenstvo v celkovej sume 1 298,- €. 
V dopravnom je zahrnutý nákup PHM – 429,60 € a taktiež údržba služobného auta nákup 
olejov, kvapalín a náhradných dielov v celkovej sume 487,49 € a  /bližšia analytika FIN 1-02/ 
Oprava a údržby - je čerpanie 1 664,- € z toho vlastné zdroje  1 150,- €. 
Dôležitou položkou je  pravidelná štvrťročná údržba a poplatok za konkurenčných klientov   
celoslovenského knižničného softvéru Virtua  v sume 1 494,- €.  
ZK je v prenajatých priestoroch Mesta Trebišov a tak správu budovy má na starosti 
prenajímateľ. 
Služby - za stravovanie, ktorú si knižnica hradí z vlastných príjmov v celkovej sume 5 066,45 
€, 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 
749,- €. V kategórii týchto rozpočtových položiek sa taktiež nachádza suma 4 600,- €, ktorá 
predstavuje podporený projekt z Fondu na podporu umenia, kde celková suma bola 
rozdelená na odmeny mimopracovného pomeru pre pozvaných účastníkov, lektorov, 
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spisovateľov  projektu „Knižnica pozýva – Príď! Pozri! Zostaň!  a projektu podporeného MK 
SR „Knižnica@škola aktívnych seniorov“. 
V bežných transferoch sú zahrnuté  nemocenské dávky /prvých 10 dní/ v celkovej sume 
735,14 €   /bližšia analytika jednotlivých položiek rozpočtu - FIN 1-02/ 
 
 

4.2 Správa majetku 
 
   Zemplínska knižnica Trebišov 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, nákupu  
interiéru, IT techniky a iných materiálových potrieb pre skvalitnenie a spríjemnenie 
prostredia našim čitateľom. 
Bezpečnosť práce,  požiarnu ochranu nám r. 2019 zabezpečoval p. Hreha Jozef, N. Hrabovec 
a Ing. Tomková Veronika.  Tieto služby boli vykonávané  prostredníctvom  pravidelných 
školení našich zamestnancov. Celkový náklad na túto činnosť činí 506,- € za rok 2019. 
 
1.Opravy a údržba  

 

Celkový objem financií  Poznámka 

1 664,-  €  

 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 
 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

Údržba knižničného 
softvéru VIRTUA 

 1 494,- 41 
 

 
2.Investície: Rekonštrukcie, novostavby 
 

Názov akcie 

Termín realizácie 
celej investičnej 
akcie (začiatok – 
koniec) 

Realizované práce v danom 
roku  

Objem finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

  - -   

 
3.Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 
 

Objekt – stručná špecifikácia, adresa 
Nájomník 

Trvanie nájomného vzťahu 
od - do 

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

- - - - 

 

Objekt – stručná špecifikácia, adresa 
 Prenajímateľ - vlastník Trvanie nájomného vzťahu 

od – do 
Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb 
spojených s nájmom)  roku  2019 

Zemplínska knižnica v 
Trebišove 

Mesto Trebišov 
od r.2007 

Nájom -   0,- € 
prevádzkové náklady    6 253,68 € 
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Objekt – stručná špecifikácia, adresa 
 Prenajímateľ - vlastník Trvanie nájomného vzťahu 

od – do 
Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb 
spojených s nájmom)  roku  2019 

/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 

P
o
z
n
á
m
k
a 

 
Získan

á 
dotácia 

Zdroje 
z KSK 

Vl
ast
né 
zdr
oje 

Os
tat
né 

Spolu  

 Ambrovníková 
aleja pre vás od 

nás 

 Participácia  30 dobrovoľníkov z radov 
troch generácií, vytvorenie aleje zo 
stromov ambrovníka  pre zachovanie 
zeleného dedičstva budúcim 
generáciam. 

Nadácia 
Poštovej 

banky 

projekt 
nepod
porený  

            

 Deťom len to 
najlepšie 

Skvalitnenie interiéru, revitalizácia  
úseku literatúry pre deti a mládež, 
modernizácia nábytkového vybavenia,  
vytvorenie priestoru pre tvorivé aktivity 
detských používateľov pre zvýšenie ich 
komfortua tiež spríjemnenie 
služobného prostredia zamestnancov 
knižnice.  

 FPU 5.1.2 
Vybavenie 
knižníc a 
menšia 

knižničná 
infraštruktú

ra 

 2 500  130      2 630  august-
december 

2019 

  

Knihovníci v 
akcii: Od slov k 

skutkom  

Vzdelávanie knihovníkov - motivovanie 
v rozvoji vlastnej kariéry, posilnení 
právomoci v každodennej práci s 
používateľmi a rozšírenie svojho 
profesionálneho obzoru, zlepšenie 
kompetencií knihovníkov 
prostredníctvom série prednášok a 
workshopov so  zameraním na 
rozmanitosť knihovníckych činností.  

FPU 5.1.3  
Podujatia, 

vzdelávacie 
aktivity a 
odborná 
činnosť 
knižníc 

 1 500  80      1 580  Apríl-
december 

2019 

  

Knižnica pozýva 
- PRÍĎ! POZRI! 
ZOSTAŇ! 

Cieľom projektu je vytvoriť priestor na 
osobné stretnutia so súčasnými 
tvorcami literatúry, ilustrátormi a 
výtvarníkmi, zaujímavými ľuďmi z 
rôznych oblastí kultúrneho a 
spoločenského života, motivácia 
návštevníkov k čítaniu, k formovaniu ich 
osobnosti cez autorské besedy, tvorivé, 
umelecké a výtvarné dielne, 
outdoorové aktivity, piknikové, hlasné a 
zážitkové čítania, storytelling, výstavy, 
prezentácie  

FPU 5.1.3  
Podujatia, 

vzdelávacie 
aktivity a 
odborná 
činnosť 
knižníc 

2 500 150   2 650 Apríl-
december 

2019 

 

Po stopách 
Zemplína - 
elektronická 
encyklopédia 
regiónu Trebišov 

Internetová topografická encyklopédia 
so zámerom vytvorenia 
multimediálneho diela 

FPU 5.1.3 
Podujatia, 

vzdelávacie 
aktivity a 
odborná 
činnosť 
knižníc  

projekt 
nepod
porený 

 

      

Kniha je 
najkrajší dar, 
pretože vždy 
ostane s tebou 

Nákup knižničného fondu-doplnenie, 
rozšírenie a skvalitnenie  fondu o 
aktuálne tituly 

FPU 5.1.4 
Akvizícia 
knižníc 

5 000 700   5 700   
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Knižnica @ škola 
aktívnych 
seniorov 

Zámer-utváranie dobrých vzťahov, 
zoznamovanie sa s potrebami a 
problémami aktívneho starnutia 
seniorov, vytváranie postojov úcty a 
porozumenia, podpora celoživotného 
vzdelávania, zdravého a kvalitného 
života, uspokojovaniekultúrnych a 
sociálnych potrieb, aktivizácia seniorov, 
prostredníctvom kvalifikovaných 
prednášok a stretnutí. 

MK SR 
2.4 

Kultúra 
znevýhodn

ených 
skupín 

1 000 163   1 163   

Knižnica - 
členský poplatok 

 MK SR  3.2 
členský 

poplatok  

1 785    1 785   

Tradície 
inšpirujú 
inovácie na 
Dolnom 
Zemplíne  - 
tradičné 
remeslá včera a 
dnes 

Inovatívnym spôsobom pripomínať 
dôležitosť knihy v našom živote. 
Hlavným výstupom bude kniha s 
názvom "Dolný Zemplín - tradičné 
remeslá včera a dnes" a literárne lavičky 
s ručne maľovanými príbehmi 

Agentúra 
regionálne
ho rozvoja 

Košice 

Projekt 
nepod
porený 

      

 
Zahraničný projekt „Príroda nepozná hranice“ z finančného príspevku Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja - Interreg Slovakia – Hungary.  
Cieľ projektu: Aktívne zapojenie sa knižnice do tvorby a realizácie aktivít inovatívnou 
a hravou formou, zameranou na zvyšovanie povedomia o životnom prostredí.  
Výstup projektu : kniha „Bodrog – rieka, ktorá nepozná hranice“, 
                                 putovná výstava „Zo života rieky Bodrog“ 
                                 splav rieky a ENVIROfest 
Celkový rozpočet: 51 355,50 €, 
Príspevok EFRR:     43 652,18 € 
Vlastný príspevok:   7 703,33 € 
Tento projekt budeme realizovať v roku 2020. 

 

4.4  Kapitálové výdavky 
 
   V roku 2019 bol ZK TV schválený kapitálový výdavok na kúpu multifunkčnej tlačiarne 
v celkovej sume 1 992,- €.      
 

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  

 



 
 

36 

 
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 2019 zúčastnili: 
- riaditeľka – 10 x 
- ekonómka – 3x 
- knihovníci – 8 x 

 

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, 
 
- Generál M. R. Štefánik a jeho životné motto: „Veriť, milovať, 
pracovať...“, 
Biografia a výberová personálna bibliografia k 100. výročiu 
úmrtia, 
 
- Jozef Mražik a jeho jedinečné zážitky: Fragmenty cestovateľa 
a výberová personálna bibliografia 
 
- MY noviny východu, 
 
 

Sociálne médiá 
 
 

- facebook,  
- Instagram, 
- web knižnice, 
- web mesta TV, 
- knižničného portálu Infolib, 
- internetové noviny Tvojtrebisov.sk 
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2020 Komentár 

 
Týždeň slovenských knižníc a Marec - Mesiac knihy 

21. ročník TSK, rozmanitý rebríček aktivít a podujatí pre 
všetky vekové skupiny a pre sociálne a zdravotne 
znevýhodnených návštevníkov 

 
Perfektne spracovaný príbeh... 

Slovenské mrazivé krimi v podaní  Juraja Thalu - 
autorská beseda, obohatená  jeho hudobným vstupom 

Týždeň vo farbách dúhy - 3. ročník 
 

Týždeň indoorových aktivít zameraných na 
intenzívnejšiu participáciu rôznych vekových kategórií 

Festival kníh pod holým nebom 
 

Interaktívne podujatia, besedy, workschopy, autorské a 
scénické čítania, outdoorové aktivity – vonkajší priestor 
pred knižnicou 

Príroda nepozná hranice - cezhraničný projekt 
 

Environmentálne aktivity, plavba loďou, filmový festival  

 
Knihovníček - letný čitateľský tábor 

Hravé povzbudzovanie a vychovávanie lásky k 
literatúre a rekreačnému čítaniu formou kreatívnych 
aktivít 

 
Moje hobby je .... 

Inšpiratívne stretnutie s blogerkou a autorkou kníh o 
kváskovaní Naty Štefkovou Žúrekovou 

 
Sushi v duši 

Denisa Onigo – netradičný životný príbeh Slovenky 
v Japonsku, obohatený o obrazové sekvencie 

Výstavy: Voskovec a Werrich,   
                 Slávne ženy českej histórie 

Zahraničné výstavy organizované s Českým spolkom 
v Košiciach 

Tradičná ľudová kultúra 
 

Vytvorenie priestoru a podmienok pre TĽK, aby sa 
zachovala vo svojom prirodzenom prostredí 
a v kultúrnom povedomí návštevníkov 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2020 - iné Komentár 

 
Budovanie knižničného fondu  

Rozšíriť a sprístupniť knižný fond pre potreby 
celoživotného vzdelávania a osobný rozvoj čitateľov 

Happening v knižnici Prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami 
literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí kultúrneho, 
umeleckého či spoločenského života podporiť 
všeobecný rozhľad a vzťah k literatúre a k čítaniu. 
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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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Fotodokumentácia                                                                           Príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odetí do krásy – umelecká dielňa s J. Kucbeľovou                               
 
 
 
 
 
Odetí do krásy – umelecká dielňa s J. Kucbeľovou                              Deti v sieti – prezentácia Deň bezpečného internetu     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobrodružstvá slimáka Kraska – dramatizácia                    
Vencez popola – inscenované balady 

 
 
 
 
Dobrodružstvá slimáka Kraska – dramatizácia                                      Vence z popola – inscenované balady 

 
 
 
 

Čarotajný stredovek s J. Pronskou – beseda                                      Knižný stánok L. Šingovskej – storytelling 
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Záhrada a iné hobby                                                                                  Korene fašiangovania 
 
 
 
 
 
 
Záhrada a iné hobby                                                                                  Korene fašiangovania 
 
 
 

Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie                                   Les ukrytý v knihe – celoslovenský projekt 
 
 
 

 

Knihovníci v akcii – Konfliktný čitateľ                                                      Život, diela a slovenská otázka pri vzniku Československa 
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Ruky na skle – prezentácia D. Levicky Archleb                                    Žiť život z vášňou – E. Černá 
 
 
 

RamIvana – muzikoterapeutický koncert                                            Každá lavica niečo skrýva 2 – výstava 
 
 
 

 

Jarné prázdniny v knižnici – Jarný veniec z vlny                                     Týždeň vo farbách dúhy    
                                                                                                                        tvorivá dielňa 
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Tabuľkový prehľad podujatí 
                                                                                                                                                 Príloha č. 3 
 
 

JANUÁR      

Názov podujatia Forma podujatia Popis podujatia Cieľová skupina Účastn

íci 

Najkrajšia kniha a propagačný 
materiál o Slovensku  

Výstava Putovná výstava najkrajších kníh 
a propagačných materiálov 

Verejnosť 220 

Po stopách kocúra Felixa podľa 
Lenky Šingovskej 

Výstava + vernisáž Výstava nenásilným spôsobom 
napomáha budovaniu a rozvíjaniu 
národného povedomia v útlom veku 
dieťaťa.  Pripravované sprievodné 
aktivity podporili záujem detí o krajinu 
zobrazenú na vystavených ilustráciách a 
umocnili zážitok z nadobudnutých 
poznatkov 

Verejnosť 460 

Zoznámte sa s knižnicou Informačná 
výchova 

Oboznámenie sa detí MŠ s knižnicou, 
exkurzia po knižnici a hlasné čítanie z 
kníh 

MŠ 22 

Akadémia malého predškoláka 
– Po stopách kocúra Felixa 

Informačná 
výchova 

Poznávacie, zážitkové a interaktívne 
stretnutie detí v rannom veku. Na 
zvedavých cestovateľov čakal roztomilý 
kocúr Felix, ktorý je sprievodcom na 
objavných cestách po Slovensku 

MŠ 24 

Šaliansky Maťko J. C. 
Hronského  

Súťaž Okresné kolo súťaže v prednese 
slovenskej povesti 

ZŠ 34 

Fan klub Klubové 
stretnutie 

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

Mládež – členovia 
klubu 

10 

Srdiečko z džínsoviny – 9x Tvorivá dielňa V tvorivej dielni deti vyrábali  srdiečko z 
džínsoviny 

MŠ, ZŠ 
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FEBRUÁR      

Názov podujatia Forma podujatia Popis podujatia Cieľová skupina Účastn
íci 

Veselá architektúra Výstava + vernisáž Výstava maliarky Mgr. Lucie 
Chocholáčkovej, ktorá sa vo svojej 
tvorbe venuje architektúre, mestským 
pohľadom, samotným životom neživých 
vecí a očareniu zvieratami 

Verejnosť 490 

Medzinárodný deň 
materinského jazyka – 2x 

Prezentácia Pripomenutie si Medzinárodného dňa 
materinského jazyka formou 
zaujímavých aktivít 

II. stupeň  ZŠ 46 

Jarné prázdniny v knižnici: 
-Záhady a zázraky ročných 
období 
-Jarný veniec z vlny 
-Rozprávky a hry na dosah 

Zážitkové čítanie, 
hry, tvorivá dielňa 

Jarné  prázdniny v knižnici... aktívny 
oddych, možnosť  zahrať sa, zabaviť, 
ponoriť do rozprávky, vylúštiť záhady, 
vyskúšať si trpezlivosť pri spoločenských 
hrách a domov si odniesť malú 
pozornosť z tvorivej dielne 

MŠ, ZŠ 42 

Povesti, príbehy a povedačky 
z východu Slovenska 

Beseda Beseda s Ľudovítom Petraškom II. stupeň  ZŠ 52 

Deti v sieti Ppt. prezentácia Hlavným cieľom prezentácie bolo 
upozorniť na zodpovedné používanie 
internetu. Vysvetliť, aké 
nebezpečenstvá môžu hroziť pri jeho 
využívaní a to pomocou hier a kvízov. 

I. stupeň  ZŠ 26 

IQ+Pamäť Prezentácia Dvojhodinovka venovaná hravým 
úlohám z oblasti inteligencie, merania 
IQ a  tréning pamäte   

II. stupeň  ZŠ 41 

Slušné správanie -2x Prezentácia Podujatie sa zaoberalo ukážkou 
pravidiel správania sa a etikety 
v bežnom živote.  

II. stupeň  ZŠ 45 

Išlo vajce na vandrovku Zážitkové čítanie Zážitkovou formou čítania bol priblížený 
príbeh pre žiakov špeciálnej školy 

ŠZŠ 25 
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Kohútik a sliepočka v pestrom 
šate – 8x 

Tvorivá dielňa V tvorivej dielni si deti quillingovou 
metódou vytvorili pestrofarebné 
zvieratká 

MŠ, ZŠ 
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MAREC      

Názov podujatia Forma podujatia Popis podujatia Cieľová skupina Účastn
íci 

Z príbehu do príbehu Výstava Výstava bola prierezom ilustračnej 
tvorby Anny Hausovej  z  rôznych 
časových období a k rôznym žánrom, od 
rozprávok pre najmenších, cez povesti, 
dievčenské romány až po ilustrácie 
ľúbostnej poézie 

Verejnosť 648 

Môj brat nemá brata - 2x Beseda Beseda o knihe  s E. Elekovou,  plná 
humoru, lásky, priateľstva 
a spolupatričnosti.   

I. stupeň  ZŠ 112 

Dobrá kniha nad zlato 
Tina van der Holland 

Beseda Beseda s veselou autorkou románov pre 
ženy  Tinou van der Holland, ktorá 
zároveň predstavila svoju najnovšiu 
knihu  

Verejnosť 51 

Labuť avonská Prezentácia Interaktívna hodina literatúry o W. 
Shakespearovi. Cyklické podujatie 
zamerané na pomoc študentom 
s rozborom povinnej literatúry 

SŠ 32 

Svet fantázie - 3x Informačná 
výchova 

Zoznámenie predškolákov so svetom 
kníh 

MŠ 66 

Najúspešnejší Slováci 
a Slovenky vo svete 

Beseda  Inšpiratívne stretnutie stredoškolákov 
so spisovateľom, novinárom 
a prispievateľom do cestovateľského 
blogu tulacky.net Gustávom Murínom 

SŠ 58 

Osobnosť v literatúre Literárne pásmo Literárne pásmo určené spisovateľovi J. 
Uličianskému 

 I. stupeň ZŠ 23 

Myška v knižke Storytelling Čítanie básničiek z knihy Myška 
v knižke, hádanie hádaniek, 
prerozprávanie rozprávky o tom ako 
vzniká kniha, kreslenie a vymaľovávanie 
si zvieratiek 

MŠ 17 

Prebúdza sa pani jar Storytelling Čítanie rozprávky, básničiek na danú 
tému  

MŠ 20 

Už viem kam ísť! Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná na 
pomoc pri vyhľadávaní informácií 

I. stupeň  ZŠ 16 

Čaro ľudovej slovesnosti  Prezentácia Folklór - opis, história ľudovej 
slovesnosti, charakteristické znaky 
ľudovej slovesnosti, žánre  

II. stupeň  ZŠ 22 

Vichodňarske rozpravočki – 2x Scénické 
a zážitkové čítanie 

Autorská beseda s  J. Jenčom vo 
východoslovenskom dialekte 

 I. a II. stupeň ZŠ 105 

Akadémia malého predškoláka 
– Svet fantázie 

Informačná 
výchova 

Poznávacie, zážitkové a interaktívne 
stretnutie pre predškolákov. Druhé 
stretnutie zamerané na rozvíjanie 
detskej fantázie cez rozprávky a bohato 
ilustrované knihy 

MŠ 27 

Je literatúra ťažká túra Kvíz Zábavno-vedomostný kvíz pre žiakov 7. 
ročníkov všetkých ZŠ v meste, zameraný 
na súťažné otázky zo Slovenského 
jazyka, literatúry a všeobecného 
rozhľadu 

7. ročník ZŠ 12 

Maškrtné rozprávky pána 
Dobošíka a pani Kremešíkovej 

Zážitkové čítanie Malá oslava „mesiaca knihy“ s knihou 
Alžbety Verešpejovej a maškrtami 

I. stupeň  ZŠ 25 

Korene fašiangovania – 2x Cyklická 
prezentácia 

Javy a prvky z ľudovej kultúry viažuce sa 
k fašiangovému obdobiu,  zo série 
podujatí tradičnej ľudovej kultúry 

I. stupeň  ZŠ, seniori 58 

Záhady sú zábava  Ppt. prezentácia  Pripomenutie životného jubilea 
spisovateľky detektívok pre deti Jely  
Mlčochovej 

DPL Hraň 37 

Prázdninové odreninky  Beseda  Ružena Anďalová regionálna autorka 
pre deti aj dospelých na besede v 
knižnici 

I. stupeň  ZŠ 24 

Fan klub Klubové 
stretnutie 

Členovia klubu „násťročných“ si medzi 
sebou vymieňajú čitateľské postrehy 

Mládež – členovia 
klubu 

15 
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a odporúčajú si vzájomne knihy, ktoré 
už prečítali 

Túlame sa knižnicou - 10x Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná na 
základné predstavenie knižnice, 
jednotlivých oddelení zakončená 
čítaním  rozprávok z kníh 

MŠ, I. stupeň  ZŠ 211 

Fantazijný svet rozprávok – 5x Informačná 
výchova 

Stretnutie detí pri knihách, 
oboznámenie sa, rozprávanie a čítanie 
si rozprávok 

MŠ 129 

Už viem kam ísť - 4x Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná na 
pomoc pri vyhľadávaní potrebných 
informácií 

I. a II. stupeň  ZŠ 91 

Deň ľudovej rozprávky Hlasné čítanie Deň narodenia P. Dobšinského a hlasné 
čítanie jeho rozprávok 

I. stupeň  ZŠ 22 

Posolstvo pre budúce generácie 
- 2x 

Ppt. Prezentácia Prezentácia tvorby P. Dobšinského 
spojená s dramatizáciou a edukačnými 
hrami 

I. stupeň  ZŠ 48 

Poďme spolu do rozprávky – 2x Zážitkové čítanie Rozprávkové predpoludnie upriamené 
na prezentáciu rozprávok a kníh 

DPL Hraň 57 

Dobrodružstvá slimáka Kraska Dramatizácia Dramatizácia rozprávky, ktorá 
spája herectvo, spev a pohyb 
do krásneho scénického vystúpenia 
študentov Súkromného konzervatória 
D. Kardoša v Prešove 

I. stupeň  ZŠ 57 

Vence z popola Inscenované 
balady 

Zinscenovanie klasickej balady, v ktorej 
sa tragický osud človeka prítomný 
v baladách premieta aj do súčasnosti. 
Účinkovali študenti Hudobno-
dramatického odboru Súkromného 
konzervatória Dezidera Kardoša 
v Prešove 

II. stupeň  ZŠ, SŠ 61 

Čo nevieš sa dozvieš Informačná 
výchova 

Interaktívny kvíz pre klientov domova 
sociálnych služieb, ktorý priblížil hravou 
formou informácie nielen o knižnici, ale 
aj o meste, v ktorom žijú 

Seniori / 
znevýhodnená 
skupina 
obyvateľstva  

12 

Čo je Inteligencia? Prezentácia Interaktívny IQ test plný hádaniek, ktoré 
preverili  zručnosť práce s PC 

DPL Hraň 20 

Noc s Andersenom – Andersen 
známy – neznámy 

Interaktívna hra Andersen nehnevaj sa? netradičná 
forma človeče nehnevaj sa 

II. stupeň  ZŠ 25 

Chyťme sa za mozog 
 

Odborná 
prednáška 

Odborná prednáška v spolupráci 
s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva v Trebišove 

Verejnosť  5 

Knižnica-pamäť ľudstva Ppt. prezentácia Prezentácia o vzniku, význame 
a dejinách knižníc u nás a vo svete 

SŠ 12 

Noc s Andersenom Medzinárodné 
podujatie 

Nocovanie v knižnici pri príležitosti 
narodenín H. Ch. Andersena. 
Dobrodružná noc plná zábavy, hier 
a súťaží 

I. a II. stupeň ZŠ 30 

Veselý drôtikový zajačik – 11x Tvorivá dielňa Originálne výtvory v kreatívnej 
a tvorivej dielni 

MŠ, ZŠ 68 

APRÍL      

Názov podujatia Forma podujatia Popis podujatia Cieľová skupina Účastn
íci 

Nazretie do kultúry východného 
Slovenska do roku 1945 

Výstava Výstava ponúkala pohľad na  
stredoveké kláštorné skriptória 
a rukopisné knihy, najstaršie tlačiarne 
na území východného Slovenska, 
tlačiarne a literatúru renesančného 
humanizmu 

Verejnosť 334 

Biblioterapia so seniormi Biblioterapia V zariadení pre seniorov sme 
prostredníctvom čítania príbehov 
z oblasti regiónu a ppt.  prezentácie 
o Trebišove podporili ich psychické 
zdravie a potešili dušu 

Seniori 21 

Konfliktný čitateľ  - A čo ďalej?   Prednáška 
a workshop pre 
knihovníkov 

Prednáška a workshop zamerané na 
profesionálnu používateľskú službu, 
komunikačné nástroje, asertivitu, 
tvorivosť, získanie zručností v ovládaní 
emócií v ťažkých situáciách, umenie 

Knihovníci 38 
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usmievania sa, aktívne počúvanie, 
ochrana vlastnej osoby, zvládanie 
konfliktov. 

Rozprávky – moji kamaráti – 8x Informačná 
výchova 

Informačná výchova a zážitkové čítanie 
rozprávok, upriamená pozornosť na 
motiváciu k čítaniu a na čítanie 
s porozumením  

 I. stupeň ZŠ I.Kraska  225 

Jar už klope na vráta Veľkú noc 
prináša 

Cyklická 
prezentácia 

Zvyky, obrady, tradície späté 
s príchodom jari a Veľkej noci, zo série 
podujatí tradičnej ľudovej kultúry, 

I. stupeň  ZŠ 28 

Rozličné kolesá - 2x Zážitkové čítanie  Oboznámenie s knihami v knižnici, 
práca s textom  

I. stupeň  ZŠ I.Kraska  75 

Myšiatko a ceruzka - 2x Zážitkové čítanie  Oboznámenie detí s knihou a knihami 
v knižnici a základnými pojmami – 
spisovateľ, ilustrátor 

I. stupeň  ZŠ I.Kraska 85 

Čítaním k lepšiemu 
mentálnemu zdraviu 

Biblioterapia Biblioterapia využíva pôsobenie kníh na 
klienta 

Seniori / 
znevýhodnená 
skupina 
obyvateľstva 

21 

Rok výročí nášho mesta Prezentácia Pri príležitosti 765. výročia prvej 
písomnej zmienky o Trebišove a 100. 
výročia sídla župného úradu v Trebišove  

II. stupeň  ZŠ 30 

Deň zeme 2019 – 2x Prezentácia Prezentácia pre žiakov základných škôl 
zameraná na životné prostredie a jeho 
význam pre ľudstvo. 

II. stupeň  ZŠ 45 

Les ukrytý v knihe Celoslovenský 
projekt 

Stretnutie s lesníkom v rámci 
celoslovenského projektu, ktorého 
cieľom je upriamiť pozornosť na význam 
lesa a lesníctva pre spoločnosť 
v prostredí knižnice, pri aktivitách 
s knihami.  

I. stupeň ZŠ 21 

Veľkonočný kolorovaný pozdrav 
– 10x 

Tvorivá dielňa Omaľovanka s folklórnou tematikou MŠ, ZŠ  46 

MÁJ      

Názov podujatia Forma podujatia Popis podujatia Cieľová skupina Účastn
íci 

Retrospektíva  Výstava  Prierez tvorbou 11-tich umelcov 
z FOTOklubu NOVA Košice 

Verejnosť 398 

Akadémia malého predškoláka 
– Dieťa v krajine hodnôt 

Informačná 
výchova 

Poznávacie, zážitkové a interaktívne 
stretnutie pre predškolákov. Tretie 
stretnutie zamerané na výchovu 
k hodnotám, ktoré sú ukryté v knihách 

MŠ 21 

Biblioterapia - moderný nástroj 
vo vzdelávacom a liečebnom 
procese   

Prednáška 
a workshop pre 
knihovníkov 

Prednáška a workshop zamerané na 
získanie znalostí a praktických zručnosti 
pri výbere a používaní vhodných 
vzdelávacích a terapeutických textov, 
spôsoby práce s prvkami arteterapie, 
psychoterapie, či naratívnej 
biblioterapie v knižniciach 

Knihovníci 32 

Týždeň vo farbách dúhy 
Lentilka pre dedka Edka 

Zážitkové čítanie Zážitkové čítanie z knihy I. Březinovej 
o viacgeneračných vzťahoch 
a problematike starších ľudí vhodne 
podané deťom daného veku 

I. stupeň ZŠ 27 

Týždeň vo farbách dúhy 
Skryté tajomstvá nášho mesta - 
Srdcom Trebišovčan  

Prednáška, 
prehliadka  
a vedomostný kvíz 

Túlaním sa mestom a návštevou jeho 
historických pamiatok sa študenti 
dozvedeli zaujímavé informácie 
o histórií svojho mesta. Pod korunami 
stromov mestského parku  svoje 
nadobudnuté poznatky preniesli do 
odpovedí vedomostného kvízu 

SŠ 72 

Týždeň vo farbách dúhy 
„Pripraveným šťastie praje“ 

Stretnutie 
s lektorkou 1. 
pomoci 

Mamičky mali možnosť porozprávať 
a poradiť sa s lektorkou prvej pomoci 
o postupe pri drobných nehodách 
a poraneniach, ktoré vznikajú pri 
každodenných činnostiach s našimi 
ratolesťami 

Mamičky na MD 
a ich ratolesti 

19 

Týždeň vo farbách dúhy 
„Cesta Viery pokračuje“ 

beseda Beseda so Zuzanou Némethovou a Evou 
Virikovou v spolupráci s Carmel 
centrom Sečovce 

seniori 21 
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„Hravá jóga v rozprávkovom 
svete“ 

Hravé cvičenie 
jógy 

Matky a detičky sa pomocou lektorky 
preniesli do hravého sveta oddychu 
v pohybe 

Mamičky na MD 
a ich ratolesti 

19 

„Veselé šantenie a čítanie 
s Krtkom“ 

Čítanie pre 
najmenších 

Spoločné čítanie detských knižiek Matky s deťmi  19 

Týždeň vo farbách dúhy 
Poznajme sa navzájom 

Edukačné hry Deň venovaný národnostným 
menšinám 

Deti z DD 40 

Poskladaj si abecedu – 11x Informačná 
výchova 

Pasovačka prvákov za čitateľov knižnice 
– oboznámenie sa s knižnicou a jej 
činnosťou, edukačné hry, čítanie 
a slávnostné pasovanie za čitateľov 
knižnice 

1. ročník ZŠ 243 

Čítajme si ... Celoslovenský 
projekt 

Čitateľský maratón pod záštitou 
UNICEFu 

I. a II. stupeň ZŠ  191 

Trebišov moje rodné mesto Prezentácia Pri príležitosti Roka výročí nášho mesta 
a to 765. výročia prvej písomnej 
zmienky o Trebišove a 100. výročia sídla 
župného úradu v Trebišove 

II. stupeň ZŠ 32 

Máj dobre si ma pamätaj Prezentácia Tréning pamäte, prispôsobený veku 
klientov DSS zariadenia 

Seniori/ 
znevýhodnené 
skupiny 
obyvateľstva 

20 

Martin Kukučín: Rysavá jalovica 
 
 

Prezentácia Interaktívna hodina literatúry o živote 
a tvorbe Martina Kukučina 

SŠ 25 

Fan klub Klubové 
stretnutie 

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

Mládež – členovia 
klubu 

9 

 Čarotajný stredovek s Janou 
Pronskou 

Beseda „Dáma slovenskej ľúbostnej romance“ 
pani Jana Pronská                 pútavo 
rozprávala o procese písania,  inšpirácii, 
historickom výskume a hľadaní 
podkladov, pretože základ jej kníh 
tvoria skutočné historické udalosti 
a osoby 

Verejnosť 87 

Od bodky k bodke – 7x Tvorivá dielňa Zaujímavá hlavolamová tvorivá dielňa MŠ, ZŠ  48 

JÚN      

Názov podujatia Forma podujatia Popis podujatia Cieľová skupina Účastn
íci 

Záhrada a iné hobby Prednáška Seniori strávili príjemné popoludnie 
v spoločnosti prednášajúcich /Milada 
Ivanková a Ladislav Kanda/,  kde sa 
dozvedeli nové poznatky o záhrade, 
o zdravotných aspektoch konzumácie 
zeleniny, ale aj o bylinkách a ľudovej 
medicíne  

Seniori 54 

Navždy smutný...  /príbeh 
Rómea a Júlie/ 

Prezentácia Prezentácia o W. Shakespearovi a jeho 
veľdiele Rómeo a Júlia 

SŠ 21 

Ramivana – cesta zvukom 2x Muziko- 
terapeutický 
koncert 

Relaxačná cesta zvukom plná bohatých 
tónov hudobných nástrojov z celého 
sveta  

I. stupeň ZŠ, SŠ 107 

Peter Čisárik – výtvarník 
a pedagóg  

Výstava Výstava ilustrácií výtvarníka a pedagóga 
Petra Čisárika a študentov Katedry 
bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty 
VŠMU v Bratislave 

Verejnosť 616 

Festival kníh pod holým nebom 
– outdoor knižnica 

Festival Prezentácia knižnice na verejnosti 
vonku pred budovou knižnice. 
Zaujímavé aktivity, besedy, workshopy, 
tvorivá dielňa, hry a súťaže 

 I. stupeň ZŠ 480 

Trebišov moje rodné mesto Prezentácia Pri príležitosti 765. výročia prvej 
písomnej zmienky o Trebišove a 100. 
výročia sídla župného úradu v Trebišove 

Verejnosť  50 

Slovensko – krajina plná 
tajomstiev – 2x 

Storytelling Knižný stánok L. Šingovskej a v ňom 
čítanie a rozprávanie príbehov z knihy 
o jednotlivých lokalitách na Slovensku.  

I. stupeň ZŠ 128 

Cirkus z ruky – 2x Ilustrátorský 
workshop 
a výtvarná dielňa 

Deti vytvorili zvieratka na vlastné ruky 
farbami na telo a zahrali si divadlo.  

I. stupeň ZŠ 73 
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Ceruzkový obraz v ráme – 6x Tvorivá dielňa Ceruzkové kreácie v tvorivej dielni, kde 
ceruzka a papier boli základom tvorby 

MŠ, ZŠ 31 

JÚL      

Názov podujatia Forma podujatia Popis podujatia Cieľová skupina Účastn
íci 

Knižnica nás baví – prázdninové 
stredy 
-Prázdninové záhady  

Prázdninové 
čítanie 

Bádanie v knihách, detektívne hry Prázdninujúce deti 8 
 

Knižnica nás baví – prázdninové 
stredy 
-Leporelový škriatok -2x 

Literárna dielňa Výroba leporela, text + ilustrácie Prázdninujúce deti 29 

Knižnica nás baví – prázdninové 
stredy 
-Vedomostné pexeso 

Zábava a 
informácie 

Pexeso  vytvorené spárovaním otázok 
a odpovedí na rôznorodé otázky 

Prázdninujúce deti 6 

Knižnica nás baví – prázdninové 
stredy 
-Rozprávkový komiks 

Literárna dielňa Vytvorenie komiksu na základe 
filmového príbehu 

Prázdninujúce deti 9 

Knižnica nás baví – prázdninové 
stredy 
-Africké safari 

Tvorivá dielňa Tvorenie a čítanie z kníh Prázdninujúce deti 12 

AUGUST     

Názov podujatia Forma podujatia Popis podujatia Cieľová skupina Účastn
íci 

Knižnica nás baví – prázdninové 
stredy 
-Letničkové zátišie  

Tvorivá dielňa Tvorenie a čítanie z kníh Prázdninujúce deti 22 

Knižnica nás baví – prázdninové 
stredy 
-Literárne putovanie 

Bádanie v knihách Hlasné čítanie a bádanie v knihách Prázdninujúce deti 19 

Knižnica nás baví – prázdninové 
stredy 
-Farebné variácie 

Tvorivá dielňa Tvorenie a čítanie z kníh Prázdninujúce deti 21 

Knižnica nás baví – prázdninové 
stredy 
-A čo bolo ďalej 

Literárna dielňa Vytvorenie koláže ako pokračovanie 
známych rozprávok 

Prázdninujúce deti 5 

Knihovníček Týždenný letný 
detský tábor 

Letný týždenný čitateľský tábor pre 
prázdninujúce deti zameraný na 
podporu a motiváciu čítania  

Prázdninujúce deti 28 

Bláznivé príbehy s bláznivým 
kuraťom 

Storytelling Čítanie a rozprávanie príbehov v podaní 
pána Mrkvičku, alias Tibora Hujdiča, 
ktorý excelentne vtiahne deti do deja, 
ktorý následne aj ukončí, aby si deti 
príbeh dočítali sami 

Prázdninujúce deti 33 

SEPTEMBER     

Názov podujatia Forma podujatia Popis podujatia Cieľová skupina Účastn
íci 

Veriť, milovať, pracovať Výstava Výstava zameraná na 
100. výročie tragickej smrti 
generála Milana Rastislava Štefánika 

Verejnosť 436 

70 sukien mala  Výstava Výstava abovských krojov Tomáša 
Ondruša, ktorý nazbieral 196 
autentických krojovaných sukní a krojov 

Verejnosť 188 

Po prvýkrát v knižnici – 5x Informačná 
výchova 

Prechádzka medzi knihami a príbehmi v 
nich 

I. stupeň ZŠ 95 

Literatúra modernej doby   Prednáška 
a workshop pre 
knihovníkov 

Prednáška a workshop zamerané na 
literárnu komunikáciu v kontexte 
digitálnej kultúry, čítanie a nečítanie, 
konkurenčné pole médií, informačný 
smog, čitateľská gramotnosť ... 

Knihovnícii 29 

Zdravie a životný štýl Prednáška Prednášajúci MUDr. Mária Hajduová, 
Mária Capiková a Mgr. Oľga 
Michalenková vo svojich odborných 
prednáškach  poukázali na dôležitosť 
duševného zdravia, predstavili činnosti, 
s ktorými sa možno stretnúť pri 
bezvládnom človeku.  

Seniori 26 

M. R. Štefánik-život, dielo 
a slovenská otázka pri vzniku 
Československa 

Prednáška JUDr. Marián Gešper, predseda MS, pri 
príležitosti smutného 100. výročia 
tragického úmrtia M. R. Štefánika, 

SŠ 35 
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pripomenul študentom život nášho 
slovenského velikána – muža mnohých 
tvárí 

Odetí do krásy Prezentácia 
a umelecká dielňa 

Erudovaná prezentácia o krojoch, ich 
zdobení v jednotlivých regiónoch a 
o význame výšiviek s Janou Kucbeľovou 
autorkou knihy Odetí do krásy 

Verejnosť 104 

Chodíš na strednú? Vyber si 
knihu potrebnú! - 4x 

Informačná 
výchova 

informačná výchova o knižnici, on-line 
katalógu, vypracovaní rešerší.... 

SŠ 92 

Malý, veľký muž – M. R. 
Štefánik 

Prezentácia  Poznatky a zaujímavosti zo života M. R. 
Štefánika 

II. stupeň ZŠ  21 

Fan klub Klubové 
stretnutie 

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

Mládež – členovia 
klubu 

12 

Vankúšikové  sovičky – 11 x 
 

Tvorivá dielňa  Tvorivá dielňa, v ktorej sa šitím vyrábali 
roztomilé múdre sovičky, ktoré radia 
všetkým deťom v knižnici 

MŠ, ZŠ 70 

OKTÓBER      

Názov podujatia Forma podujatia Popis podujatia Cieľová skupina Účastn
íci 

VLNENIE ARTTEXU – hebkosť 
vlny v rukách lásky 

Výstava Unikátna výstava profesionálnych 
výtvarníkov pod vedením Mgr. Ľuby 
Suchalovej – Harichovej.   

Verejnosť 543 

Listování Slovenskem Výstava Putovná výstava Listování Slovenskem,    
s podtitulom Slovenská literatúra 
v českých nakladateľstvách 1918–
1939, je príspevkom Památníku 
národního písemnictví k oslavám 100. 
výročia založenia Československa 
a zároveň akousi sondou do vzťahov 
Čechov a Slovákov na poli knižnej 
kultúry 

Verejnosť 475 

Moderná knižnica - komunitné 
srdce pre trávenie voľného času 
všetkých generácií   

Prednáška 
a workshop pre 
knihovníkov 

Prednáška a workshop zamerané na 
spôsoby prípravy aktivít a nástrojov na 
aktiváciu generačných skupín, 
medzigeneračné porozumenie, 
generačná teória-generácia X,Y,Z a 
ALFA, knižnica ako miesto stretávania sa 
viacerých generácií... 

Knihovníci 28 

Míľniky Trebišova Prezentácia Pri príležitosti októbra Mesiaca úcty 
k starším a 3 významných výročí mesta 
Trebišov a to 90. výročia vzniku okresu 
Trebišov, 100. výročia sídla župného 
úradu a 765. výročia prvej písomnej 
zmienky o meste Trebišov, prezentácia 
krátkeho dokumentu Míľniky Trebišova. 

Verejnosť / seniori  25 

Najkrajší kalendár Slovenska 
2019 

Výstava Výstava najkrajších kalendárov za rok 
2019 

Verejnosť 178 

Dedko repku zasadil Zážitkové čítanie Zážitkové čítanie rozprávky Dedko 
repku zasadil, podpora čítania, čítanie 
s porozumením pre žiakov špeciálnej 
školy 

ŠZŠ 13 

S Analfabetou Negramotnou do 
kráľovstva rozprávok – 4x 

Zážitkové čítanie Príbehy z knihy od autora J. 
Uličianského v podaní hlavnej hrdinky 
Analfabety. 

I. stupeň ZŠ 84 

Ruky na skle Beseda Beseda a prezentácia dokumentárneho 
filmu Ruky na skle so spolutvorcom D. 
Levickym Archlebom 

Verejnosť 84 

Lentilka pre dedka Edka Zážitkové čítanie Zážitkové čítanie z knihy I. Březinovej 
o viacgeneračných vzťahoch 
a problematike starších ľudí vhodne 
podané deťom daného veku.  

I. stupeň ZŠ 12 

Priateľstvo s Guľkom 
Bombuľkom – 2x 

Zážitkové čítanie Predstavenie autorky M. Ďuríčkovej 
a jej knihy O Guľkovi Bombuľkovi. 

I. stupeň ZŠ 36 

Rozličné kolesá  Zážitkové čítanie Zoznámenie s knihami aj konkrétnou 
knihou Rozprávky o zvieratkách a jej 
posolstvom 

I. stupeň ZŠ 34 

Písmo a jeho vývoj – 2x Ppt. prezentácia Dejiny písma a jeho formy II. stupeň ZŠ 69 
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Perly Martiny Monošovej Beseda Všestranná Martina Monošová nepíše 
len knihy, ale aj blogy o výtvarnom 
umení, cestovaní. Sama si navrhuje 
obaly na svoje knihy, venuje sa 
grafickému dizajnu - beseda 

Verejnosť 55 

Prevencia osteoporózy Prednáška Odborná prednáška organizovaná 
v spolupráci s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva 

Verejnosť 10 

Svet je moja kancelária – Silvia 
Púchovská 

Prednáška Zaujímavá prednáška so zaujímavou 
digitálnou nomádkou 

SŠ 78 

V priateľstve s knižnicou 
a knihou 

Besedy Pozvaní regionálni hostia – Ružena 
Anďalová,  Terézia Kubániová, Anna 
Senyková, voľné rozprávanie s našimi 
regionálnymi autorkami, o ich tvorbe, 
o ich živote. 

Seniori 24 

Malý, veľký muž Prezentácia Prezentácia o živote M. R. Štefánika  I. stupeň ZŠ 19 

Jesenný pozdrav z prírodných 
materiálov – 8x  

Tvorivá dielňa Jesenné dekorácie MŠ, ZŠ 45 

NOVEMBER      

Názov podujatia Forma podujatia Popis podujatia Cieľová skupina Účastn
íci 

Najkrajšie Regitkoviny Výstava Prierez tvorbou ilustrátora M. Regitka Verejnosť 517 

Knižnica a jej knižné bohatstvo 
– 5x 

Informačná 
výchova 

Informačná výchova zameraná na 
prezentáciu knižnice a jej činnosti. 
Zároveň zábavnou formou poukázanie 
na dôležitosť čítania a kníh pre deti 
a mládež 

I. a II. stupeň ZŠ 106 

Ako sme s Ťukťukom 
ťukťukovali – 2x 

Beseda Beseda so známym slovenských 
spisovateľom Petrom Karpinským 
spojená s dramatizáciou 

I. stupeň ZŠ 127 

Efektívna tvorba knižničnej 
značky   

Prednáška 
a workshop pre 
knihovníkov 

Prednáška a odborný workshop 
zamerané na budovanie značky knižnice 
na princípe zachovania unikátnosti, 
otvorenosti a integrity, vzťahy s 
verejnosťou, prezentáciu a 
reprezentáciu knižnice a svojej značky, 
vzťahy s médiami, mediálnu stratégiu 

Knihovníci 29 

Pastelkou, ceruzkou alebo 
štetcom? 

Literárno- 
výtvarný 
workshop 

Workshop vedený ilustrátorom 
Miroslavom Regitkom 

I. stupeň ZŠ, SŠ 52 

Vedomostné pexeso Vedomostná hra Pexeso  vytvorené spárovaním otázok 
a odpovedí na rôznorodé otázky 

II. stupeň ŠZŠ 15 

Tóňa Revajová a jej Johanka Zážitkové čítanie 4 príbehy  o 10 ročnej Johanke I. stupeň ZŠ 27 

17.november – Deň boja za 
slobodu a demokraciu – 2x 

Prezentácia Prezentácia sa zameriavala na prierez 
dôležitých udalostí od 17.11.1989 – 
29.12.1989, ktoré prispeli k zmene 
režimu nenásilnou formou 

Verejnosť  34 

Adventné kúzlo Cyklická 
prezentácia 

História a význam adventu, kúzla 
a mágia, zimný slnovrat, zo série 
podujatí tradičnej ľudovej kultúry 

I. stupeň ZŠ   32 

Žiť život s vášňou Beseda Stretnutie s Evou Černou autorkou 
knihy Žiť život s vášňou 

Verejnosť 70 

Malý, veľký muž – M. R. 
Štefánik 

Prezentácia Prezentácia o živote M. R. Štefánika II. stupeň ZŠ 17 

Trebišov moje rodné mesto Prezentácia Pri príležitosti 90. výročia vzniku okresu 
Trebišov, 100. výročia sídla župného 
úradu a 765. výročia prvej písomnej 
zmienky o meste Trebišov prezentácia 
pre učiteľov dejepisu a geografie 

Učitelia 17 

Trebišov moje rodné mesto – 
2x 

Prezentácia Pri príležitosti 765. výročia prvej 
písomnej zmienky o Trebišove a 100. 
výročia sídla župného úradu v Trebišove 
prezentácia 

ŠZŠ 80 

Sociálno-právne minimum Prednáška Na 4. stretnutí sme pripravili prednášky 
s odbornými lektormi na témy: právo, 
financie a sociálne minimum, ktorých 
zámerom je zvýšiť sociálno-právne 
povedomie seniorov v oblasti 
občianskeho, rodinného a  sociálneho 

Seniori 31 
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práva 

Papierový patchwork – 9x Tvorivá dielňa Originálne patchworkové výrobky MŠ, ZŠ 
 

47 

DECEMBER      

Názov podujatia Forma podujatia Popis podujatia Cieľová skupina Účastn
íci 

Každá lavica niečo skrýva  Výstava Netypická výstava prác študentov, ich 
voľná tvorba v podobe maľby na školské 
lavice 

Verejnosť 135 

Decká z mesta a Vianoce 
s Malvínkou – 2x 

Piknikové čítanie Stretnutie s autorkou K. Mišovičovou pri 
vianočnom stromčeku a rozprávanie sa 
o knihách 

I. stupeň ZŠ   94 

Adventné čítanie – 3x Hlasné čítanie V rámci celoslovenského projektu Celé 
Slovensko číta deťom 

I. stupeň ZŠ   126 

Stredoškoláci v knižnici – 2x Informačná 
výchova 

Informačná výchova pre stredoškolákov SŠ 39 

Čakanie na Vianoce 
 

Mix aktivít Vianočný kalendár tvorivých aktivít pred 
Vianocami 
- Tajný život Santa Clausa 
- Rozžiarenie vianočného stromčeka- 
v rámci Akadémie malého predškoláka 
- Kreatívna vianočná tvorivá dielňa 
- Adventné drobnosti 
- Hranie s jazykmi – Veselé Vianoce 

ZŠ, MŠ 95 

Región a vianočné tradície Pásmo vianočných 
zvykov a tradícií 

Predvianočné chvíle si seniori spestrili 
na stretnutí s folklórnym súborom 
Žipovčan a medovnikárkou  

Seniori  62 

Fan klub Klubové 
stretnutie 

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

Mládež – členovia 
klubu 

10 
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Výkaz KULT 10 – 01 
                                                                                                                                                  Príloha č. 4 
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