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1. Všeobecná charakteristika organizácie 
 
   Kniha od pradávna zohrávala veľkú úlohu v ľudských životoch. Tento, na prvý pohľad 
možno jednoduchý vynález, privedený k dokonalosti, zostáva stále zdrojom poznania 
i potešenia. 
   V uplynulom roku na nás všetkých chvíle temna doliehali oveľa častejšie ako kedykoľvek 
predtým. Kniha však tieto chvíle,  aspoň na chvíľu, určite dokázala rozsvietiť. Aj keď sme sa 
nemohli stretávať tak, ako by sme si to priali, nemohli sme ani  voľne cestovať, no s knihou, 
ktorú sme pri sebe mali,  sme neboli nikdy sami a ak sa nám chcelo, mohli sme s ňou 
objavovať úplne nové svety a pozrieť sa aj na tie najneuveriteľnejšie miesta. V bezpečí 
rôznych príbehov sme si mohli  aspoň na chvíľu dovoliť nebyť rozumní ani obozretní a nemať 
z ničoho strach. Mohli sme čítať aj so zavretými očami a vnímať len vôňu starého papiera 
alebo počúvať šušťanie stránok. Vieme, že pár takýchto pokladov sa našlo v každej 
domácnosti. Keď však  domáce  zásoby došli, boli tu vždy pre svojich čitateľov knižnice, ktoré 
ponúkali a stále ponúkajú tú najrozmanitejšiu literatúru a množstvo iných informácií. Medzi 
ne, veríme, že určite patrí aj tá naša. Naše Kráľovstvo krásnych i poučných kníh  počas 
minulého roka muselo niekoľkokrát uzavrieť svoje brány pre verejnosť. Situácia, v ktorej sme 
sa všetci ocitli, bola veľmi zložitá. Nariadenia vlády a Úradu verejného zdravotníctva neustále 
menili opatrenia, nariaďovali nové predpisy súvisiace s ochorením Covid19 a pandemickou 
situáciou v našej krajine. Neustále obmedzenia samozrejme postihli aj knižnicu v Trebišove, 
tak ako aj všetky ostatné slovenské knižnice, ktoré podstatnú časť roka, práve pre zhoršujúcu 
sa situáciu súvisiacu s koronavírusom, museli prestať poskytovať všetky knižnično-
informačné služby svojim používateľom. Bolo to neľahké obdobie. 
   Zemplínska knižnica v Trebišove (ďalej ZK TV) bola v uplynulom roku rozpočtovou 
organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Naďalej je 
modernou komunitnou knižnicou, ktorej vplyv výrazne pôsobí na kultúrny a  spoločenský 
život  v meste a regióne. Tento svoj status si dlhodobo udržiava, neustále buduje a vylepšuje 
kvalitne poskytovanými službami, modernizáciou a zmenami interiéru za účelom zvyšovania 
užívateľského komfortu  a  vytvárania motivačného prostredia pre svojich návštevníkov 
a používateľov. Jej činnosť sa vždy riadi pokynmi zriaďovateľa, Košického samosprávneho 
kraja,  vnútornými predpismi organizácie a základnými dokumentami  obsahujúcimi jej 
činnosť  a pravidlá. 
   Pre mimoriadnu situáciu, ktorá v krajine vznikla v uplynulom roku, poskytovala 
a prispôsobovala knižnica svoje služby pokynom predsedu KSK a všetkým vládnym 
nariadeniam a opatreniam pre zachovanie bezpečnosti a zdravia verejnosti aj svojich 
zamestnancov, za účelom zabránenia a šírenia nebezpečného vírusového ochorenia Covid19. 
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2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka 
 
   Zemplínska knižnica v Trebišove (ďalej ZK TV) je kultúrnou organizáciou Košického 
samosprávneho kraja, ktorý je jej zriaďovateľom.  
   Svoju históriu okresnej knižnice si píše od r. 1960. Avšak prvé zmienky o vzniku knižnice 
v Trebišove sú ešte z roku 1946. Za toto obdobie jej existencie nenájdeme v žiadnych 
archívoch zmienku o podobnej situácií v knižnici, ako bola tá, ktorá sa udiala nielen 
v Trebišove, ale aj na celom svete v roku 2020. Ide o mimoriadnu situáciu, veľmi ťažké, 
zložité, neisté, výnimočné a veľmi obmedzujúce obdobie. Bolo to obdobie vypuknutia korona 
krízy na celom svete. Toto obdobie roka 2020 veľmi výrazne postihlo aj Zemplínsku knižnicu 
v Trebišove. 
   Začiatkom roka 2020 sme len veľmi okrajovo vedeli o šírení sa zvláštneho vírusu vo svete. 
No 10. marec 2020 bol dňom, keď sme po prvý krát v dlhodobej histórií museli úplne 
uzatvoriť knižnicu a to nie do známeho termínu, na nejaký čas, ale až do odvolania. Nikomu 
nebolo jasné, čo tento pojem bude pre nás znamenať. Boli sme v napätí, žili sme v neistote, 
báli sme sa o svoje aj verejné zdravie. Neustále prichádzali nové správy z Úradu verejného 
zdravotníctva SR, nariadenia a opatrenia z Úradu vlády SR a pokyny od nášho zriaďovateľa, 
predsedu Košického samosprávneho kraja. Situácia v krajine bola nadmieru vážna. Vírusové 
ochorenie Covid19 sa šírilo závratnou rýchlosťou. Zamestnanci knižnice chodili do práce, no 
svoje knižnično-informačné služby neposkytovali verejnosti. Žiaci základných škôl a študenti 
stredných a vysokých škôl prestali chodiť do školy. Ako využiť túto situáciu nám bolo hneď 
jasné. Medzi regálmi sa nehýbu čitatelia, knižnica je prázdna a to je príležitosť na dôsledné 
zrealizovanie revízie knižničného fondu. Revíziu sme začali 24. marca, uskutočňovali 
postupne, po jednotlivých oddeleniach a hlavne dôkladne a dôsledne. Medzitým prichádzali 
ďalšie správy, opatrenia a už aj obmedzenia.  Niektorí zamestnanci museli nastúpiť na  
rodičovskú pandemickú práceneschopnosť, keďže školy a deti zostávali doma. Neustále sme 
vybavovali telefonické predĺženia výpožičiek našim čitateľom, online chaty aj emaily. 
Čitatelia však ešte mohli knihy vrátiť do biblioschránky, ktorú má knižnica umiestnenú vonku 
pred budovou a je 24 hodín denne prístupná verejnosti. Nastal však nový problém, keďže 
korona vírus bol mimoriadne infekčný. Preto bolo potrebné izolovať nielen chorých ľudí, ale 
aj naše knihy, ktoré sa vracali od čitateľov do biblioschránky. Knihy putovali na niekoľko dní 
do karantény, keďže korona vírus sa prenášal na akomkoľvek predmete a akoukoľvek 
formou. Papierová kniha bola veľkým nebezpečenstvom prenosu. Bolo nutné nakúpiť  
vhodnú dezinfekciu a to tak na priestory knižnice, ako aj na knihy. Všetci sme si povinne 
prekrývali tvár a chránili horné dýchacie cesty, ktoré boli najzraniteľnejšie pri nakazení sa 
vírusom. Zamestnanci knižnice, popri revízií knižničného fondu, neustále dezinfikovali 
priestory knižnice a samozrejme knihy, ktoré nám vrátili čitatelia. Kompletnú revíziu celého 
knižničného fondu sme ukončili 30. apríla, kedy po dohľadávaní nezvestných kníh bola 
spracovaná aj záverečná správa z revízie a návrh na vyradenie nedosiahnuteľnej literatúry.  
Upratali sme všetky priestory  a  pre všetkých našich používateľov  a priaznivcov, ktorí sa 
neúnavne informovali o stave služieb, sme začali vymýšľať nové formy kolektívnych, ale 
novým spôsobom prezentovaných podujatí či aktivít. Bola to veľká neznáma, neboli sme 
nato dostatočne informačne a technicky, ba ani znalostne pripravení. Museli sme sa učiť 
vyrábať, vytvárať, umiestňovať, prezentovať a zverejňovať nové tzv. online aktivity v inom, 
virtuálnom priestore. Nešlo to ľahko, ale postupne sme sa všetko samo vzdelávaním  naučili. 
Začali vznikať veľmi inovatívne zaujímavé aktivity, ktoré sme našim priaznivcom ponúkali 
v priebehu celého roka na webovej stránke, na sociálnych sieťach aj formou videí, či 
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videoprezentácií na youtube kanály. Knihy však bolo nutné neustále dezinfikovať a tak sme 
rozhodli, že zakúpime kvalitný ozónovací box, ktorý nám zaistí dostatočnú dezinfekciu pre 
knihy a nebude potrebná niekoľkodňová karanténa.  
18. máj  znova otvoril knižnicu, avšak s mnohými opatreniami a obmedzeniami. No hoci nie 
v štandardnom, ale skrátenom  výpožičnom čase, znova sa rozbehol život v knižnici. Okrem 
výpožičných služieb sme mohli uskutočniť  aj podujatia, hoci iba s počtom najviac 50 
návštevníkov. Počas leta sa zmiernili obmedzenia, služby knižnice pokračovali, organizovali 
sme aj podujatia najmä pre deti a mládež. No mnohí naši čitatelia, hlavne seniori, nemali 
odvahu prísť do knižnice. Báli sa o svoje zdravie, život, či nákazu iných ľudí.  A  jeseň znova 
všetko pozastavila. Zlá epidemiologická  situácia v našej krajine po letnom uvoľnení opatrení 
sa vypomstila a postupne sa  zmenila na pandemickú. Ohrozovala zdravie nás všetkých, 
zamestnancov knižnice aj našich používateľov. Znova sme museli zatvoriť  dvere knižnice 
pred našimi čitateľmi a to od 27. októbra. Zamestnanci sa museli v práci striedať. Niektorí 
čerpali  pandemickú maródku s deťmi, ktoré nechodili do školy, niektorí museli nastúpiť na 
prekážku v práci a vždy pár zamestnancov zostávalo v práci, aby mohli realizovať nevyhnutné 
činnosti, najmä predlžovať knihy čitateľom, vyberať  vrátene knihy z biblioschránky 
a dezinfikovať priestory a knihy. V krajine bol vyhlásený núdzový stav a neskôr aj lokdown. 
Veľmi opatrne sme knižnicu otvorili 23. novembra,  keď sme mohli uskutočniť, okrem 
základných výpožičných služieb, aj pár podujatí, za sprísnených epidemiologických opatrení. 
Táto situácia v knižnici trvala len do 19. decembra, pretože sme museli znova zamknúť naše 
dvere pred čitateľmi, pre zhoršujúcu sa celoslovenskú situáciu súvisiacu s ochorením Covid19 
a neskôr aj pre karanténu v našej knižnici.  
   V priebehu celého roka 2020 bola naša knižnica minimálne jednu tretinu roka zatvorená 
a v ostatnom čase tiež fungovala poväčšine v obmedzenom režime, v neštandardnom, ale 
skrátenom, výpožičnom čase.  Toto všetko sa samozrejme prejavilo aj na našich štatistických 
výsledkoch, keďže mnohí naši čitatelia sa obávali o svoje zdravie, o to aby sa nenakazili 
vírusom a tak ani počas roka neprišli do knižnice. Bolo nám veľmi ľúto, no zložitú 
epidemiologickú situáciu v našej krajine sme nevedeli a nemohli nijako ovplyvniť ani zmeniť.  
 
 

2.1  Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
 
   Napriek spomínanej nepriaznivej situácií v krajine, sa toho za  múrmi našej knižnice dialo 
veľa. Mnohé knihy dostali nový kabát, sťahovali sa niektoré fondy, zrealizovala sa kompletná 
revízia knižničného fondu. A čo nás veľmi tešilo, že sme mohli nakupovať nové knihy. 
Výnimočné bolo aj to, že sme z dotácie verejných zdrojov Fondu na podporu umenia získali 
také prostriedky, aké sa nám ešte prostredníctvom projektov nepodarilo získať. Bola to suma 
20 000 €, za ktorú sme skutočne dokázali nakúpiť nielen hodnotnú a kvalitnú literatúru, ale 
veľmi sme pomohli aj kvantite. Okrem toho na kúpu nových kníh prispel aj náš zriaďovateľ 
KSK, ktorý účelovo pridelil prostriedky na knižničný fond.  
   Do nášho knižničného fondu pribudlo 1 578 zväzkov nových kníh, z toho kúpou 1 407, 
v celkovej hodnote 18 255 €. Z týchto prostriedkov bolo 5 729 € od zriaďovateľa KSK, 
z 20 000 € dotácie  z verejných zdrojov FPU sme použili 9 415 € (ostatné prostriedky 
využijeme do 31.3.2021) a 3 111 € sme použili z kultúrnych poukazov z MK SR. Darom bolo 
získaných 171 zväzkov. 
Fond na podporu umenia v roku 2020 z verejných zdrojov, okrem dotácie na nákup 
knižničného fondu, podporil našej knižnici ďalší projekt: 



 

7 

Happening v knižnici, ktorý bol zameraný na všetky vekové kategórie 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. 
Výrazným posunom pre knižnicu bola úspešnosť zahraničného projektu „Príroda nepozná 
hranice“ z finančného príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Interreg Slovakia – 
Hungary, ktorý bol vo výške 43 652,18 € a vlastný príspevok bol vo výške 7 703 , 33 €, spolu 
vo výške 51 355,51 €.  Z toho ZKTV: 27 612,38 € , Holocén-Hungary: 23 743,13 €.  
Jeho cieľom bolo aktívne zapojenie sa knižnice do tvorby a realizácie aktivít inovatívnou 
a hravou formou, zameranou na zvyšovanie povedomia o životnom prostredí. Výstupom 
projektu bola kniha „Bodrog – rieka, ktorá nepozná hranice“. Hlavným zámerom bol splav 
rieky Bodrog a ENVIROfest. Na začiatku realizácie projektu bola vyhlásená celoslovenská 
výtvarná súťaž,  ktorej výsledkom bola putovná výstava „Zo života rieky Bodrog“. Splav rieky 
Bodrog sa pre zlú pandemickú situáciu, na Slovensku aj v Maďarsku, uskutočnil v inom 
termíne, s nižším počtom účastníkov a plavbou iba po slovenskej časti rieky Bodrog. Zároveň 
odborné prednášky pre maďarskú  časť ako aj envirofest – filmový festival, bol zrealizovaný 
v online priestore. Napriek tomu projekt splnil svoj zámer aj za veľmi nepredvídateľných a 
zložitejších podmienok. 
   Naďalej vysokou prioritou knižnice bolo poskytovanie kvalitných knižnično-informačných 
služieb, ale samozrejme aj výchovno-vzdelávacie a  kultúrno-spoločenské podujatia 
organizované pre širokú verejnosť, napriek zložitosti a mimoriadnej situácií pre koronavírus.  
Pokračovala aj dlhodobá spolupráca so všetkými základnými a strednými školami v meste 
a regióne ako aj s inými organizáciami či inštitúciami, ktorí sú našimi dlhodobými, ale niektorí 
aj novými partnermi.  
   Zlá epidemiologická situácia nedovoľovala uskutočňovať naše naplánované podujatia 
a aktivity podľa predstáv. Neustále rýchle zmeny, obmedzenia i nové opatrenia nám rušili 
oslovených autorov, obmedzovali účastníkov i samotných čitateľov. Mnohí sa do knižnice 
báli prísť, no mnohí využívali každú možnosť kedy sme boli otvorení. Dôkazom toho boli aj 
také aktivity, o ktorých sme si nemysleli, že získajú u návštevníkov popularitu. Veľmi 
obľúbeným sa stalo podujatie Baby time-batoľatá v knižnici, ktoré sme organizovali 
pravidelne každý pondelok, ak to bolo možné. Boli to stretnutia rodičov na materskej 
dovolenke a ich batoliat. Ďalšou atraktívnou aktivitou bolo Kreatívne starnutie, ktoré sme 
zamerali hlavne na seniorov, ale využívali ho veľmi produktívne aj deti, mládež a dospelá 
populácia. Boli to zase stretnutia každý štvrtok v mesiaci, so zameraním na zábavný, 
odpočinkový a meditačný relax,  v podobe spoločenských, logických a vedomostných hier 
a antistresových omaľovánok. Okrem toho sa nám podarilo zrealizovať niekoľko besied 
s autormi, s ilustrátormi a inými zaujímavými ľuďmi. Pre deti workshopy, storytelling, tvorivé 
a výtvarné dielne, rôzne prezentácie, informačné výchovy, výstavy, zážitkové čítania. Veľmi 
úspešný bol aj tohtoročný Týždeň slovenských knižníc, ktorý sme mohli zrealizovať ešte 
kompletne podľa plánu a bez obmedzení. S veľkým záujmom u detí, ale aj rodičov, sme sa 
stretli znova pri organizovaní týždenného letného čitateľského detského tábora 
KNIHOVNÍČEK, ktorý má u nás už 14 ročnú tradíciu. Letné prázdninové stredy, so sviežim 
letným kokteilom programových aktivít, boli pre deti tiež veľmi atraktívnym lákadlom. 
V jeseni sme ešte stihli zrealizovať aj podujatia pre dospelých, z ktorých medzi zaujímavé 
pokladáme stretnutie s autorom krimi románov, stretnutie s  blogerkou a autorkou kníh 
o kváskovaní, či kulinárska beseda. Zaujímavé bolo aj stretnutie stredoškolákov s trénerkou 
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komunikačných zručností, ktorá objasnila mladým ľuďom základy etikety a slušného 
správania. Zameriavali sme sa aj na regionálnu kultúru a identitu. Aktivitami, z cyklu podujatí 
v rámci tradičnej ľudovej kultúry, sme sa snažili o zachovanie zvykov a tradícií našich 
predkov, o spoznávanie a propagovanie regiónu a života ľudí a ľudových tradícií v našom 
regióne. 
   V čase, kedy sme sa nemohli stretávať, no chceli sme byť v kontakte s našimi používateľmi, 
využívali sme všetky možnosti virtuálneho sveta, fungovali sme vo virtuálnom prostredí 
a ponúkali online podujatia prostredníctvom sociálnych sieti i našej webovej stránky. Boli to 
rôzne interaktívne hry, súťaže, ankety, kreatívne nápady a video návody na tvorivé dielne, 
rôzne mini kvízy, hádanky, ale aj tréningy pamäte, knižné tipy, záhady, prezentácie i virtuálne 
prehliadky. Zapojili sme sa aj do spoločných celoslovenských online čítaní.  Svoje aktivity sme 
vždy zameriavali na knihy, čítanie, celoživotné vzdelávanie, čitateľskú i informačnú 
gramotnosť, ale aj na zmysluplné, zábavne a relaxačné trávenie voľného času našich 
používateľov.  
   Mnohé z našich tradičných aj inovatívnych podujatí sme uskutočniť nemohli, s mnohými 
pravidelnými čitateľmi knižnice sme sa v priebehu roka ani nestretli. Nemohli sme poskytnúť 
naše informácie, ani knižničné dokumenty tým, ktorí to najviac potrebovali k svojmu štúdiu 
a vzdelávaniu a  to školopovinným žiakov a  študentom, čo nám bolo veľmi ľúto a  to 
považujeme za najproblémovejšiu oblasť uplynulého roka.  
 

 
2.2  Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 

 
 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2019 2020  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice spolu 3 795  2 632 KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu 113 606 75 837 KULT – 3.Modul r.1 

z toho absenčných 100 586 66 373 KULT – 3.Modul r.2 

z toho prezenčných 13 020  9 464 KULT – 3.Modul r.3 

knižničný fond  - stav/počet 51 751  52 457 KULT – 2.Modul, r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu  41 110 25 725 KULT – Modul , r. 19  

platená návštevnosť 3 853  2 632 
vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

neplatená návštevnosť 37 257  23 093 
 vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 
(celkový počet aktivít) 296  173  KULT – 4.Modul r.3 

Finančná oblasť 2019 2020  

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu       

náklady na činnosť knižnice spolu     222 682,- 232 441,- KULT – 5. Modul, r. 19 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  166 343,- 166 024,- 
KULT – 5. Modul, r. 
22+r.26+r.27  

Prevádzkové náklady 17 805,- 66 417,- KULT -  5. Modul, r. 29 

Kapitálové výdavky  1 992,- 0 KULT -  5. Modul, r. 34 



 

9 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 200 763,- 209 127,-  k 31.12. , účtovné výkazy 

výdavky na činnosť 21 919,- 23 314,-   31.12., účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu 228 459,- 267 532,- KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 204 752,- 197 804,-  k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky 1 992,- 10 500,-  k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu 206 744,- 208 304,-  KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu -  -  KULT – 5.Modul, r. 17 

z vlastnej  činnosti 7 430,- 5 176,- 
KULT – 5.Modul, r. 15? 16 
vstupné, vložné, poplatky,  

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

spolu 7 430,- 5 176,-   

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 1 785,- 3 440,-  získaná suma 

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

domáce projekty: tuzemské granty spolu 14 285  50 612,- KULT – 5.Modul, r. 8 

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

počet podaných projektov 9 6 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 6 4 

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu  14 285 54  052 

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2019 2020   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v 
KSK 3 8 

-Gymnázium TV,(2x) 
-Obchodná akadémia  
TV,(3x) 
- Lumen Trebišov (3x)  

počet nových partnerstiev 

 
5 6 

 1. OZ Domáce vzdelávanie 
na Slovensku- N. Ruskov 
2. Materské centrum 
Sovička Sečovce, 
3. Združenie kresťanských 
seniorov v TV, 
4. Komunitná klubovňa 
FAJNOVO v TV, 
5. Charitný dom Teresa 
Benedicta v TV, 
6. Centrum pre deti 
a rodiny Sečovce-dom 
Milhostov 

počet nových kľúčových aktivít 6 4 

- Baby time 
- Kreatívne starnutie 
- Happening v knižnici 
- Príroda nepozná hranice 
- online aktivity  

počet kľúčových mediálnych výstupov 20 15  

články v tlači, TV, rozhlase, 
sociálne médiá, 
elektronické články 
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Strategický rozvoj 2019 2020   

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 

plnenie prioritných cieľov v roku 2020 

- naďalej podpora celoživotného 
vzdelávania a zvyšovanie čitateľskej a 
informačnej gramotnosti 
používateľov, 

- podpora celoživotného vzdelávania 

seniorov  

So zameraním na všetky 
vekové kategórie 
používateľov 
 
 

  
 
 

2.3  Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-    
2025 (2030) 

 
1. Program: Regionálna kultúrna identita 

 
Vzdelávacie a kultúrne podujatia knižnice sú ovplyvnené miestom, v ktorom knižnica pôsobí. 
Hlavne mladí ľudia majú o regióne skreslené a často nedostatočné informácie, hoci majú 
pozitívny vzťah k územiu. Našimi aktivitami sme sa snažili s nimi spoznávať a propagovať 
historické a prírodné krásy, život ľudí a ľudové tradície v našom regióne, za účelom 
pestovania úcty k regiónu i k sebe samému. 
 
Plnenie indikátorov:  
- nerelevantné – vytvorený unikátny zoznam regionálnych špecifík 
- relevantné – nové kultúrne produkty a služby založené na regionálnych špecifikách 
Regionálne zvyky a tradície južného Zemplína, ktoré sme sprostredkovali stredoškolskej 
mládeži nielen skrz živého slova, ale aj prostredníctvom online príbehových videí a 
prezentácií 
- relevantné– inovatívne expozície využívajúce interaktívne prvky 
Tajomstvá slovenských hradov – on-line sprístupnenie 10 povestí o slovenských hradoch 
formou interaktívnych hier a čítaní 
Video prezentácia výstavy Život na koľajniciach  - na ktorej boli predstavené  technické 
pamiatky dokumentujúce bohaté dejiny železničnej dopravy na našom území  
- relevantné – vytvorená a prezentovaná ponuka pre stredné školy (min. 1 x za rok) 
Na web stránke knižnice máme vytvorený ponukový list aktivít pre študentov stredných škôl, 
ktorý dopĺňame o inovatívne aktivity, o ktoré je zo strany škôl záujem 
- relevantné -  funkčný informačný nástroj o kultúrnom programe v regióne 
Bol vypracovaný Programový výber 2020, s bohatou programovou ponukou pre rôzne 
vekové kategórie a širokú verejnosť 
- nerelevantné – počet návštevníkov na kultúrnych aktivitách (medziročný nárast min. o 5 %, 
u mladšej generácie o 7%)  - spôsobené pandemickými opatreniami a obmedzeniami 
- nerelevantné - popularizačné aktivity vedy a výskumu 
- nerelevantné – nový grantový systém 
- nerelevantné – odborná platforma pre kultúrnu politiku v regióne 
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Návrh opatrení a aktivít: 
 
Vytvárať podmienky na podporu talentov a rozvíjať ľudský potenciál v kultúre 
- literárno-umelecký klub LUK - ktorý združuje amatérskych regionálnych autorov, ktorí sa 
v knižnici stretávajú pravidelne a pôsobia u nás už 33 rokov 
- Fanklub mládežníckej knihy – ide o klub tínedžerov, ktorí majú pravidelné stretnutia 
v knižnici pod vedením knihovníčky a prezentujú svoju tvorbu a navzájom sa podporujú 
a radia sa 
Iniciovať moderné vzdelávacie i popularizačné aktivity o kultúre a umení so zameraním na 
mladú generáciu, sprístupňovať kultúru pre všetky vekové kategórie 
- Literárne okienko nielen pre študentov – vytvorili sme krátke videá známych osobností 
slovenskej i svetovej literatúry a to nielen pre maturantov  
- zorganizovali sme  netradičnú kulinársko – cestovateľskú besedu pre mladých – Posedenie 
pri japonskom zelenom čaji 
- on-line nápadité aktivity pod názvom Víkendové tvorenia z vecí, ktoré máte doma 
- popularizačné aktivity nielen pre mladú generáciu z rôznych tematických celkov – pod 
názvom Minikvízy zameraných na oblasť južného Zemplína 
- inovatívna a edukačná forma o dôležitosti ochrany životného prostredia - cezhraničný 
projekt  „Príroda nepozná hranice“  
Nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu so strednými školami, ponúknuť inovatívne programy 
v oblasti neformálneho vzdelávania pre študentov o regionálnej kultúre 
Knižnica aj v roku 2020 spolupracovala so všetkými strednými školami v regióne, s ktorými 
máme veľmi dobrú spoluprácu a pripravili sme pre nich okrem ponukového listu na web 
stránke aj ďalšie aktivity, na základe správne pripravených obsahových podkladov: 
- v rámci bibliografie on- line prezentáciu Trebišov – centrum južného Zemplína a jeho okolie 
/bohatstvo regiónu južného Zemplína z bibliografického náhľadu/ 
- informačné výchovy pre stredoškolákov inovované o prvky s použitím priameho vstupu 
prostredníctvom interaktívnej tabule, zamerané na vyhľadávanie a rezerváciu titulov, 
dostupnosť dokumentov ... 
- záujem zo strany stredných škôl bol o besedy a ilustrátorské workschopy /uskutočnili sa 
naživo iba beseda J. Thalom,  D. Ogino,  N. Žurekovou a iba jeden workschop Maľujeme vľavo 
- vpravo s Ľubicou Suchalovou, ostatné sa neuskutočnili pre pandemickú situáciu 
- vytvorené publikácie sme využili pre rozšírenie a oboznámenie študentského obzoru 
„Čakanie čara“ – spomienka na Ľudovíta Visokay /nášho regionálneho autora zaoberajúceho 
sa dialektom/,  Jozef Mražik a jeho jedinečné zážitky – fragmenty regionálneho cestovateľa 
Podporovať zachovanie  a rozvoj miestnej kultúry a kultúry národnostných menšín 
- spolupracujeme s Českým spolkom v Košiciach a pripravujeme spolu s ním rôzne aktivity 
počas roka nielen pre národnostné menšiny ale aj širokú verejnosť  - výstava „Druhý život 
Vendulky V“ - /fotografická on-line výstava o židovskom dievčati/. 
- spolupráca s občianskym združením HOLOCÉN z Maďarska – putovná výstava Na oboch 
stranách rieky Bodrog 
Modernými formami vrátane sociálnych médií propagovať nielen ponuku nových kultúrnych 
služieb, ale aj aktivity regionálnej samosprávy v tejto oblasti 
- nové služby a všetky aktivity knižnice sa propagujú cez web, FA, Instagram a Youtoobe 
knižnice, INFOLIB, web stránku mesta Trebišov 
Do foriem a spôsobov poskytovania kultúrnych služieb vnášať inovácie,  moderné 
informačné technológie 
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V roku 2020 sme pre zlú pandemickú situáciu presunuli mnohé aktivity do on-line priestoru,  
kde sme rozšírili svoje  e- pôsobenie na viaceré nosné online platformy, ktoré  vyhľadáva 
mladá generácia. On-line aplikácie zase rozšírili našu ponuku prezentačných, ale aj 
interaktívnych prvkov, pri ktorých sme získali spätnú väzbu od používateľov a tým sme 
potom prispôsobili našu ponuku, formou video návodov, online kvízov vytvorených cez 
google dokumenty. Našou snahou bolo najmä reflektovať na dobu v čase covid19 a inovovať 
naše služby tak, aby boli lukratívne aj naďalej v pohodlí domova našich používateľov. 
 

2. Program: Kultúrny cestovný ruch 
 
Opatrenia a aktivity 
Rozširovať ponuku kultúrnych služieb a podujatí viac do regiónu a podporovať ich prepojenie 
s ďalšou turistickou ponukou v lokalite 
Našu ponuku sme rozšírili v rámci medzinárodného projektu „Príroda nepozná hranice“, do 
oblasti nášho regiónu – Medzibodrožia. Snažili sme sa o vytvorenie a rozvoj zeleného 
turizmu. Špecifickým cieľom bolo zvýšenie atraktivity v pohraničnej oblasti prostredníctvom 
kultúrno-vzdelávacích aktivít a aktivít súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody, čím sme 
chceli spojiť obyvateľov žijúcich v povodí rieky Bodrog na území Slovenska i Maďarska a tým 
oživiť cestovný ruch v danej oblasti.  
 

3. Program: Kreatívny priemysel 
 

Indikátory: 
- nerelevantné - Vytvorený  akčný plán pre konkrétny program pre odvetvie napr. ľudovo-
umelecké remeslá /min. 3/  
Inovatívne programy a produkty v kultúre 
- vytvorili sme cyklický program pre najmenších  Baby time – batoľatá v knižnici, ktorým sme 
predstavili čarovný  svet fantázie pútavým storytellingom a hudobnými nástrojmi  
- v štvrťročných cykloch u nás prebieha inovatívny program pre predškolákov – Akadémia 
malého predškoláka /2 stretka/ 
Spolupráca s umeleckými školami , súkromným sektorom /min. 2 partnerstvá/ 
- spolupracujeme pri našich aktivitách so ZUŠ v Trebišove, ale aj súkromnými umeleckými 
školami v regióne 
- intenzívna spolupráca s OZ Class a HOLOCĚN   
- nerelevantne - Samostatné programy napr. koncept „film friendly region“ /min 2/ 
 
Opatrenia a aktivity 
Aktívna spolupráca s umeleckými školami v regióne 
- spolupracovali sme na  výtvarnej  súťaži na tému – Ochrana vodných a močiarnych 
spoločenstiev na území Medzibodrožia 
- aktívna účasť hudobných pedagógov v programe pre najmenších  Baby time – batoľatá 
v knižnici 
 

4. Program: Proces optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení 
 

Opatrenia a aktivity 
Intenzívne spolupracovať so zahraničnými partnermi 
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- intenzívna spolupráca bola s maďarským partnerom Holocén na spoločných 
environmentálnych aktivitách (výstava, ENVIROfest ...) 
 
Strategický rozvoj 
- vypracovať/aktualizovať pre každé kultúrne zariadenie vlastnú rozvojovú koncepciu 
Knižnica má vypracovanú vlastnú Koncepciu rozvoja ZK TV na roky 2018-2025  
 
Orientácia na návštevníka a kvalitné odborné služby 
- proklientsky prístup pre všetkých (aj pre zahraničných návštevníkov) 
Knižnica vytvára zázemie pre vzdelávanie všetkých vekových kategórií, pretože poskytuje 
ideálny priestor k získavaniu nových informácií a umožňuje rýchly prístup k potrebným 
materiálom. Komunikujeme a ponúkame všetkým návštevníkom čo najširší a najaktuálnejší 
výber literatúry a aktivít a snažíme sa plniť ich priania a predstavy a to štýlom, ktorý ich 
motivuje a nadchýna.  
- nová cenová politika „šťastné hodinky“, rodinné lístky, vernostné karty, nové formy 
prezentácie KSK a pod. 
Máme zavedené šťastné hodinky, Valentínske zľavy, zápisné zdarma pre prvákov, zápisne 
zdarma pre vojnových veteránov, pre darcov krvi, ktorí sú držiteľmi Kňazovického medaily, 
zlatej a diamantovej Jánskeho plakety. 
- inovácie v produktoch a marketingu – zlepšiť propagáciu (vrátane sociálnych médií) 
a zaviesť profesionálny marketingový manažment organizácií 
Manažment knižnice tvorivým procesom a  správnou motiváciou získaval spoločný cieľ, 
ktorým boli, okrem iného aj inovatívne produkty-aktivity pre návštevníkov ako pondelkové 
stretnutia rodičov na MD a ich batoliat, či kreatívne starnutie nielen pre seniorov, založené 
na zábavnom, odpočinkovom a relaxačnom oddychu. V uplynulom roku medzi inovácie 
našich produktov sme radili aj všetky online aktivity premietané vo virtuálnom prostredí 
sociálnych médií: virtuálne prehliadky výstav, online ankety, hádanky, kvízy, rôzne virtuálne 
prezentácie, knižné tipy, tvorivé dielne s návodmi a pod.  
V trendoch a smeroch činnosti našej knižnice sme sa snažili propagáciu po celý rok robiť tak, 
aby bola mediálne príťažlivá. Naďalej budujeme svoju identitu, informujeme svojich 
používateľov pravidelne a budujeme si vzťahy na vzájomnej dôvere. Mali sme vytvorenú 
programovú starostlivosť o používateľa, kvalitné služby a dobré medziľudské vzťahy. 
V knižnici sme po celý rok pracovali v tíme, usilovali sme sa o spoločne stanovené ciele, 
neustálou výmenou informácií sme zlepšovali našu komunikáciu a rastom dôvery sa 
zlepšovala nielen pracovná, ale aj používateľská atmosféra. 
 
Realizovať prioritné sektorové zámery podľa typov kultúrnych zariadení 
- zabezpečiť výraznejšie spolupodieľanie sa na činnosti a prevádzke zo strany miestnej 
samosprávy, kde majú knižnice sídlo 
Za prenajaté priestory v budove Mestského kultúrneho strediska, kde knižnica sídli,  neplatí 
žiadne ročné nájomné. Toto nulové nájomné pre knižnicu schválilo mestské zastupiteľstvo. 
Finančné prostriedky za ročný nájom mestu sú premietnuté do nákupu knižničného fondu. 
- realizovať prierezové programy celoživotného vzdelávania, osobitne rozvoja čitateľskej 
gramotnosti a aktivity komunitného charakteru 
Knižnica realizovala aktivity celoživotného vzdelávania pre seniorov a širokú verejnosť 
v podobe PC kurzov z vlastných personálnych zdrojov – ITY učenie nikdy nekončí. 
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Na rozvoj čitateľskej gramotnosti, najmä u detí, boli zamerané zážitkové, kreatívne, 
dramatizované čítania, autorské čítania i storytellingy za osobnej účasti autorov. Zapájali sme 
sa tiež do všetkých celoslovenských čítaní s cieľom zvyšovania čitateľskej gramotnosti: 
Čítajme si..., Celé Slovensko číta deťom, Adventné čítanie, Deň ľudovej rozprávky. 
V uplynulom roku bolo zrealizovaných aj viacero online čítaní prostredníctvom sociálnych 
sieti a youtube.  
Aktivity komunitného charakteru sme realizovali prostredníctvom projektu „Happening 
v knižnici“, ktorý bol zameraný na všetky vekové kategórie návštevníkov a jeho cieľom boli 
osobné stretnutia so súčasnými tvorcami literatúry, ilustrátormi a výtvarníkmi, zaujímavými 
ľuďmi z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života, prostredníctvom autorských 
besied, tvorivých, umelecko-výtvarných dielní, outdoorových aktivít, zážitkových čítaní, 
storytellingov, výstav, prezentácií sme sa snažili formovať vzťah účastníkov jednotlivých 
podujatí nielen ku knihám, ale aj k skvalitneniu ich kultúrneho a spoločenského života, k 
pravidelným návštevám a k zmysluplnému tráveniu voľného času moderných komunitných v 
priestoroch knižnice.  
- aktívne využívať regionálne bohatstvo v knižniciach 
Zameriavali sme sa aj na regionálnu kultúru a identitu. Aktivitami, z cyklu podujatí v rámci 
tradičnej ľudovej kultúry, sme sa snažili o zachovanie zvykov a tradícií našich predkov, 
o spoznávanie a propagovanie regiónu a života ľudí a ľudových tradícií v našom regióne, za 
účelom pestovania úcty k regiónu i k sebe samému.  Boli to interaktívne edukačné 
prezentácie (niektoré spracované aj do virtuálnych prezentácií v online priestore) zamerané 
na zemplínske zvyky a tradície Traja králi z východu, Sviatok jedla-Fašiangy, i 40-dňová 
pôstna očista. V adventnom a predvianočnom čase to boli podujatia zvykov zimného 
slnovratu Bosorky-strigy-mágia, počnúc Katarínou, Ondrejom, Barborou, Mikulášom, Luciou, 
Adventom a predvianočnými tradíciami.  
- pokračovať v procese digitalizácie  

Nadviazali sme spoluprácu s  CVTI v Bratislave ohľadom zabezpečenia digitalizácie 
regionálnych dokumentov, ich umiestnenie do digitálnej knižnice a následné sprístupnenie 
čitateľom 
- zapojiť regionálne knižnice do projektu benchmarkingu  
ZK TV je od   r. 2019  zapojená do Benchmarking verejných knižníc SR 
- prehodnotiť priestorové možnosti v niektorých knižniciach s ohľadom na potenciál 
a obmedzenia ich ďalšieho rozvoja 
Knižnica sídli v prenajatých priestoroch mesta, v budove Mestského kultúrneho strediska, za 
nulový prenájom. Samostatná budova, ktorá by bola majetkom KSK v meste, nie je pre 
knižnicu k dispozícií.  
- zjednotiť informačné systémy  
Aktuálne má knižnica vo svojom rozpočte finančné prostriedky na zakúpenie nového 
knižnično-informačného systému, ktorý po zrealizovaní verejného obstarávania bude slúžiť 
používateľom knižnice. 
- modernizovať interiérové vybavenie knižníc 
Knižnica pravidelne modernizuje svoje priestory a vytvára príjemné, oddychové a relaxačné 
prostredie pre svojich návštevníkov a používateľov všetkých služieb.  
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3 Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2020 

 Aktivita Popis 

 
Týždeň slovenských knižníca Marec - 
Mesiac knihy 
 
TSK   2. – 7. 3. 2020 – VŠETKY AKTIVITY 
USKUTOČNENÉ,  
OSTATNÉ MARCOVÉ UŽ 
NEUSKUTOČNENÉ 

V rámci TSK uskutočnené:  
Slovensko – krajina plná tajomstiev“–otvorenie výstavy z ilustrácií Zuzany  
Fuskoveja a fotografií Lenky Šingovskej,z  knihy Život na koľajniciach 
Baby time – batoľatá v knižnici – prvé kroky ku vzdelávaniu batoliat 
Nápad za groš –zážitkové popoludnie s tvorivou dielňou pre deti 
Ochrana a podpora zdravia –odborná prednáška v spolupráci s RÚVZ  
S krtkom a jeho kamarátmi – cyklus rozprávkových čítaní pre predškolákov 
Prečo som začala písať? –beseda s autorkou  ženských románov Martou 
Fartelovou 
Cestujúca knižnica – súbor podujatí pripravený pre deti a  mládež v Detskej  
psychiatrickej liečebni v Hrani  
Sedmokrásky pre jarnú náladu – zážitkové popoludnie s tvorivou dielňou  
Fanklub mládežníckej knihy – knihomoľský pokec mladých čitateľov o knihách 
S kamarátmi Terkou a Jakubkom –cyklus rozprávkových čítaní pre predškolákov 
Kreatívne starnutie –zábavný, odpočinkový a meditačný relax v knižnici nielen pre 
seniorov 
Tlieskajme a hrajme sa –muzikománia hudobnej pedagogičky Ivany Bajužíkovej 
Kamaráti z leporela –zážitkové popoludnie s tvorivou dielňou pre deti 
Čítaním k lepšiemu mentálnemu zdraviu – biblioterapia pre znevýhodnených 
občanov, klientov zariadenia LUMEN Trebišov 

Perfektne spracovaný 
príbeh...USKUTOČNENÉ V INOM 
TERMÍNE 

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

Týždeň vo farbách dúhy - 3. ročník 
NEUSKUTOČNENÉ 

Týždeň indoorových aktivít zameraných na intenzívnejšiu participáciu rôznych 
vekových kategórií 

Festival kníh pod holým nebom 
NEUSKUTOČNENÉ 

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

Príroda nepozná hranice - cezhraničný 
projekt 
USKUTOČNENÉ V INOM TERMÍNE,  
nie v máji, ale v septembri 

Environmentálne aktivity, výtvarná súťaž na tému ochrany prírody, plavba loďou  
po slovenskej časti Bodrogu, filmový festival a odborné prednášky – pre žiakov ZŠ, 
pre maďarskú časť online 

 
Knihovníček - letný čitateľský tábor 
USKUTOČNENÝ 

Hravé povzbudzovanie a vychovávanie lásky k literatúre a rekreačnému čítaniu 
formou kreatívnych aktivít. Týždeň dni plných zážitkov a aktivít s knihou, novými 
priateľmi, zábavou a športovaním v prírode, storytelling, táborové piknikové 
čítanie, výlet veľa zaujímavého zažili prázdninujúce táborové deti v knižnici aj 
mimo nej 

Moje hobby je .... Kvások chutí, 
vyživuje, chráni nás, aj uzdravuje 
USKUTOČNENÉ V INOM TERMÍNE 

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

Sushi v duši 
USKUTOČNENÉ V INOM TERMÍNE 

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

Výstavy: Voskovec a Werich,   
                 Slávne ženy českej histórie 
NEUSKUTOČNENÉ 

Zahraničné výstavy organizované s Českým spolkom v Košiciach 

Tradičná ľudová kultúra - zachovanie 
zvykov a tradícií našich predkov – 
cyklus podujatí  
SPRACOVANÉ V INOVATÍVNEJ PODOBE 
VIDEOPREZENTÁCIÍ A  ZVEREJNENÉ 
A ZREALIZOVANÉ VIRTUÁLNE V ONLINE 
PRIESTORE 
  

Vytvorenie priestoru a podmienok pre TĽK, aby sa zachovala vo svojom 
prirodzenom prostredí a v kultúrnom povedomí návštevníkov. Aktivitami, z cyklu 
podujatí v rámci tradičnej ľudovej kultúry, sme sa snažili o zachovanie zvykov 
a tradícií našich predkov, o spoznávanie a propagovanie regiónu a života ľudí 
a ľudových tradícií v našom regióne, za účelom pestovania úcty k regiónu i k sebe 
samému.  Boli to interaktívne edukačné prezentácie (niektoré spracované aj do 
virtuálnych prezentácií v online priestore) zamerané na zemplínske zvyky 
a tradície Traja králi z východu, Sviatok jedla-Fašiangy, i 40-dňová pôstna očista. 
V adventnom a predvianočnom čase to boli podujatia zvykov zimného slnovratu 
Bosorky-strigy-mágia, počnúc Katarínou, Ondrejom, Barborou, Mikulášom, Luciou, 
Adventom a predvianočnými tradíciami.   
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Happening v knižnici 
PODUJATIA PROJEKTU  
USKUTOČŇOVANÉ v termínoch, kedy to 
pandémia dovoľovala.   

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, 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.  
Účinkujúci, ktorí zrealizovali projektové podujatia: 
„Mapujeme bohaté dejiny železničnej dopravy“ – storytelling - Lenka Šingovská – 
šéfredaktorka vydavateľstva Class, 
„Pohyb a zábava“ –  outdoorové hry  OZ Dračia stopa  - Ľuboš Zahradníček,  
„Maľujeme vľavo – vpravo“ – workshop - Ľubica Suchalová-Harichová – 
výtvarníčka, predsedníčka spolku Arttex 
„Tajomné, záhadné a...“ – beseda - Juraj Thal – autor kriminálnych príbehov, 
hudobník, zdravotník 
„Ako zostať slušným človekom“ – odborná prednáška - Ľubica Blaškovičová–
herečka, trénerka komunikačných zručností, občianska aktivistka, 
„Kvások chutí, vyživuje, chráni nás a uzdravuje“ – prednáška a workshop –Naty 
Žúreková-Štefková - certifikovaná pekárka, výživová poradkyňa, blogerka 
a spoluautorka kníh o kváskovaní, 
„Čarosvet“ – výtvarná dielňa - Katarína Ilkovičová – ilustrátorka, grafická 
dizajnérka, 
„Posedenie pri japonskom zelenom čaji“ – beseda o kulinárskych špecialitkách  - 
Denisa Ogino – autorka, 
„Na skok do rozprávky“ – storytelling - Marka Staviarska – autorka kníh pre deti 
a mládež, producentka, knižná a hudobná vydavateľka.  

 
Budovanie knižničného fondu  

Rozšíriť a sprístupniť knižný fond pre potreby celoživotného vzdelávania a osobný 
rozvoj čitateľov – veľmi úspešne naplnená naplánovaná úloha 

OSTATNÉ kľúčové ťažiskové 
aktivity neplánovane 
uskutočnené, alebo online 
uskutočnené 

Komentár 

Baby time-batoľatá v knižnici 
Každý pondelok v mesiaci 

Každý pondelok v mesiaci prebiehali v knižnici stretnutia rodičov na MD a ich detí 
od 0-3 r.- deti u nás spoznávali svoju prvú knihu, skúšali, trénovali a učili sa nové 
slová, rozvíjali slovnú zásobu, socializovali sa v neznámom prostredí a učili sa 
prispôsobovať kolektívu. Stretnutia mali veľkú odozvu u rodičov, preto prebiehali 
vždy, keď to pandemická situácia dovoľovala.  

Kreatívne starnutie 
Každý štvrtok v mesiaci 
  

Každý  štvrtok v mesiaci, keď to pandemická situácia dovoľovala, prebiehal 
v knižnici, veľmi obľúbený, zábavný, odpočinkový a meditačný relax,  v podobe 
spoločenských, logických a vedomostných hier a antistresových omaľovánok 
nielen so seniormi, ale aj pre deti, mládež aj dospelých.  

Kokteil prázdninových čítaní a hraní 
Každú stredu počas letných prázdnin 
s dodržiavaním všetkých dezinfekčných 
a proti epidemiologických opatrení 

Svieži letný kokteil programových aktivít: 
Návšteva v rozprávke s maňuškami – tvorivá dielňa 
Automobilová jazda knižnicou – hravé aktivity 
Snívame lebo čítame – storytelling 
Drobnosť, ktorá poteší – tvorivá dielňa 
Záhady v knihách a knižnici – riešenie záhad 
Spoznávame nepoznané – edukačné hry 
Maľované leto – kreatívna dielnička 
Rozprávkové cestovanie – bádanie v knihách 
Moje prázdniny – koláž zážitkov 

Všetky spracované online aktivity 
s počtom 91, považujeme za kľúčoví 
ťažiskové aktivity, ktoré boli nielen pre 
používateľov, ale aj pre knihovníkov 
novinkou, pripraviť, spracovať a tiež 
zrealizovať ich tak, aby ich úroveň bola 
kvalitná a dostačujúca v inovatívnej 
podobe virtuálneho priestoru 

Všetky online podujatia sú podrobnejšie uvedené vo Výchovno-vzdelávacích 
a kultúrno-spoločenských podujatiach, v  prílohe č. 3. Tabuľkový prehľad podujatí  
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3.1 Plnenie štandardov 
 
Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2020 

Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2% z knižného 
fondu 

 1 407 kn. j. 
2,68  % z knižného fondu 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur  
na knihu 

 18 255 € 
12,97 € 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. 

8 426 výpožičiek 
(9  zamestnancov 
vykonávajúcich knihovnícke 
činnosti) 

Počet výpožičiek na 1 čitateľa 
 

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

28,81 

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  4 aktivity: 
- Týždeň slov. knižníc, 
- letný čitateľský tábor, 
aktivity realizované v rámci 
projektov:  
        -   Happening v knižnici 
        - Príroda nepozná  
hranice  

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...) 

1.Chvíľka duchovnej poézie 
s Gabrielom Némethom 
(biografia a výberová 
personálna bibliografia) 
 
- 12 informačných letákov 
 

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 

8  Literárny charakter 
podujatí: 61 
Výstavy: 7 

 
Počet podujatí zamerané na 
celoživotné vzdelávanie 

 
2 

 
 

 
3 
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3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
 

I. HLAVNÁ ČINNOSŤ 
 

1. Knižničné fondy 
 

 

Stav knižničného fondu  k 31.12.2019 52 457 knižničných jednotiek  /ďalej kn. j./ 

Ročný prírastok knižničného fondu 1 578kn. j. 

Z toho kúpou 1 407kn. j. 

Úbytok knižničného fondu    872kn. j. 

Prírastok periodík 63 titulov   (3 zahraničné) 

 
 
   Knižnica znova skvalitnila svoj knižničný fond o aktuálne tituly slovenských a zahraničných 
autorov o  1 578 knižných jednotiek (ďalej kn. j.)  v sume 18 255 €. Z toho z  prostriedkov od 
zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja 485 kn. j. v sume 5 729 €,  z finančnej dotácie 
FPU 719 kn. j. v sume 9 415 € a z kultúrnych poukazov dotácie MK SR 203 kn. j. v sume 3 111 
€. 171 kn.j. bolo z darov od čitateľov, či samotných autorov kníh. Literatúru sme zakúpili 
z rôznych vedných odborov a pre všetky kategórie návštevníkov, na základe čoho sme 
vylepšili čitateľský dopyt, podporili záujem o čítanie a prispeli k zvýšeniu kultúrnej 
a vzdelanostnej úrovne obyvateľov mesta a regiónu. Všetky zakúpené knihy boli spracované 
automatizovane v knižnično-informačnom systéme Virtua a uložené na regáloch knižnice 
pod signatúrou a týmito prírastkovými číslami:tvzk2020/169 911 – tvzk2020/171 488. 
Nákup literatúry bol uskutočnený v kníhkupectve PantaRhei, 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.  
V uplynulom roku bola uskutočnená aj dôsledná revízia knižničného fondu. 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. Zoznam úbytkov za 
rok predstavoval 872 kn. j. Boli to knihy jednak po revízií KF nezvestné a už nedosiahnuteľné 
a tiež knihy veľmi opotrebované a zastaralé. V priebehu roka dochádzali do knižnice aj 
periodiká v počte 63 titulov, ktoré boli zakúpené z prostriedkov od zriaďovateľa KSK v sume 
2 595 €.  
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Kvantitatívne ukazovatele – KNIŽNIČNÉ FONDY (ďalej KF) 
 

KNIŽNIČNÉ JEDNOTKY SPOLU a podľa tematických skupín (stav KF) 

 2019 2020 

Odborná lit. pre dospelých 18 291 18 637 

Krásna lit. pre dospelých 17 693 18 084 

Odborná lit. pre deti 2 493 2 465 

Krásna lit. pre deti 13 274 13 271 

  Spolu 51 751 52 457 

 

 
 
 
ROČNÝ PRÍRASTOK knižničných jednotiek  

 2019 2020 

  Knihy 1647 1 578 

- z VÚC 1055 485 

- kult. poukazy MK SR 49 203 

- dotácia FPU 416 719 

- dary a iné 127 171 

 

 

0
5 000

10 000
15 000
20 000

Odborná lit. pre
dospelých

Krásna lit. pre
dospelých

Odborná lit. pre
deti

Krásna lit. pre
deti

KNIŽNIČNÉ JEDNOTKY SPOLU a podľa tematických 
skupín (stav KF)

2019 2020

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

  Knihy - z VÚC - kult. poukazy
MK SR

- dotácia FPU

ROČNÝ PRÍRASTOK knižničných jednotiek 

2019 2020



 

20 

 
Ročný prírastok knižničných jednotiek  podľa spôsobu nadobudnutia 

 2019 2020 

  Kúpa 1 520 1 407 

  Dar 127 171 

Spolu 1 647 1 578 

 

 
 
 
Ročný prírastok knižničných jednotiek  podľa tematických skupín  

 2019 2020 

  Odborná lit. pre dospelých 535 680 

  Krásna lit. pre dospelých 740 650 

  Odborná lit. pre deti 57 16 

  Krásna lit. pre deti 315 232 

  Spolu 1 647 1 578 
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík   SPOLU /v €/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

od  zriaďovateľa   / v €/ 

 2019 2020 

Knihy  12 399 5 729 

Periodiká 2 177 2 595 

Spolu 14 576 8 324 
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 2019 2020 

      KNIHY: spolu 17 984 18 255 

od zriaďovateľa /KSK/ 12 399 5 729 

dotácia FPU 5 000 9 415 

kultúrne poukazy MK SR 585 3 111 

      PERIODIKÁ: spolu 2 177 2 595 

kultúrne poukazy MK SR 0 0 

od zriaďovateľa /KSK/ 2 177 2 595 

SPOLU : /knihy a periodiká/ 20 161 20 850 
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Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

z dotácie  FPU  a  MK  SR  / v €/ 

 2019 2020 
Dotácia FPU 5 000 9 415 
Kultúrne poukazy MK SR 1 785 3 111 
Spolu 6 785 12 526 

 

 
 
 
 
Počet úbytkov knižničných jednotiek 

 2019 2020 

Úbytok KF 1 636 872 

 

 
Počet dochádzajúcich titulov periodík 

 2019 2020 

Periodiká – počet titulov 63 63 

 
 
 

2. Služby 
 
   V čase otvorenia knižnice, v priebehu roka, v štandardnom výpožičnom čase, ale aj 
v obmedzenom režime, kedy bola knižnica otvorená v skrátenom výpožičnom čase, 
poskytovala svoje základné knižnično-informačné služby - prezenčné a absenčné výpožičky, 
faktografické a bibliografické informácie, poradenské a konzultačné služby bezplatne. 
Špeciálne knižnično-informačné služby - medziknižničnú výpožičnú službu (MVS), 
rezervovanie dokumentov, spracovanie rešerší, skenovanie, reprografické služby z 
knižničných dokumentov boli službami platenými. 
   V štandardnom výpožičnom čase sprístupňovala voľný výber ku knihám a umožňovala 
neobmedzené vrátenie požičaných kníh. Biblioschránka pred budovou, v ktorej je knižnica,  
umožňovala čitateľom vrátiť knihy bez ohľadu na otváraciu dobu knižnice. Používatelia, na 
získanie rôznych informácií, využívali aj live chat prístupný na web stránke. V priebehu roka, 
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pre rôzne pandemické obmedzenia, čitatelia využívali aj elektronický spôsob predlženia 
výpožičiek, či objednávok dokumentov, najmä emailom a telefonicky.  
Situácia, ktorá na Slovensku v priebehu celého roka pretrvávala a súvisela s pandemickými 
opatrenia pre šírenie vírusového ochorenia Covid19, ovplyvnila aj štatistické výsledky a to 
počet čitateľov a výpožičiek. Tento bol oproti roku 2019 nižší zhruba o tretinu.  
 
 

2.1 Používatelia – čitatelia 
 

K 31.12.2020 knižnica zaregistrovala spolu 2 632 aktívnych používateľov /čitateľov/. 
Z celkového počtu bolo zaregistrovaných 1 416 čitateľov do 15 rokov a 1 216 všetkých 
ostatných dospelých čitateľov (vrátane stredoškolských a  vysokoškolských študentov, 
zdravotne znevýhodnených občanov i seniorov). Percento všetkých používateľov z počtu 
obyvateľov mesta v roku 2020 predstavovalo  10,68 %   (24 649 obyvateľov mesta).      
 
 
Kvantitatívne ukazovatele - POUŽÍVATELIA – ČITATELIA 
 
Aktívni používatelia služieb knižnice spolu 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Percentuálne vyjadrenie registrovaných používateľov- čitateľov 

 2019 2020 
% používateľov z počtu 
obyvateľov 

15,43% 10,68 % 

Počet obyvateľov mesta 24 597 24 649 
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2.2 Výpožičky a návštevníci 
 

V roku 2020  si používatelia a  návštevníci  z  fondu knižnice vypožičali spolu 75 837 
dokumentov, z toho absenčných 66 373 výpožičiek a prezenčných 9 464 výpožičiek. 
Stav poklesu výpožičiek bol zapríčinený mimoriadnou situáciou a rôznymi obmedzeniami 
súvisiacimi s korona krízou v krajine.  Knižnica odoberala 63 titulov periodík ( z toho 3 
zahraničné), z ktorých v priebehu roka naši používatelia uskutočnili 5 160 výpožičiek.    
 
 
Kvantitatívne ukazovatele – VÝPOŽIČKY 
 
Počet výpožičiek 

 2019 2020 

Spolu 113 606 75 837 

absenčné výpožičky 100 586 66 373 

prezenčné výpožičky 13 020 9 464 

 
 

 
 
 
 
Výpožičky podľa tematických skupín 

 2019 2020 
Odborná lit. pre dospelých 28 102 19 734 
Krásna lit. pre dospelých 31 695 21 130 
Odborná lit. pre deti 13 773 9  982 
Krásna lit. pre deti 29 724 19 831 
Periodiká 10 312 5 160 
Spolu 113 606 75 837 
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   Knižnicu navštívilo spolu 25 725 návštevníkov, ktorým sme poskytli hlavne absenčné 
a prezenčné výpožičné služby. Zo všetkých návštevníkov bolo 18 797 návštevníkov 
výpožičných služieb, návštevníkov podujatí bolo 6 723 a návštevníkov internetu bolo 205. 
Okrem toho sme sledovali aj návštevníkov online služieb. Všetkých návštevníkov nášho 
webového sídla bolo 40 100. Návštevníkov online katalógu bolo 10 920, návštevníkov online 
podujatí, ktorí akýmkoľvek spôsobom vyjadrili svoju emóciu, dali lajk, zdieľali či komentovali 
online aktivitu v čase vygenerovania štatistiky,  bolo 3 852, návštevníkov sociálnych sietí bolo 
29 300.   
   Webová stránka knižnice bola pravidelne aktualizovaná o nové informácie o aktivitách 
knižnice, oznamy ohľadom nových opatrení pri korona víruse a bola 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 a tiež online 
podujatia a aktivity. 
 
 
Kvantitatívne ukazovatele - NÁVŠTEVNÍCI KNIŽNICE 
 
 Návštevníci 

  2019 2020 

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

41 110 25 725 

Počet návštevníkov výpožičných služieb 27 658 18 797 

Počet návštevníkov internetu 912 205 

Počet návštevníkov podujatí spolu: 12 540 6 723 
        - z toho návštevníci informačných výchov 1 034       455 
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Kvantitatívne ukazovatele –NÁVŠTEVNÍCI ONLINE služieb 
 

  2019 2020 

Návštevníci webového sídla knižnice      38 110 40 100 

Návštevníci on-line katalógu knižnice 8 200 10 920 

Počet návštevníkov online podujatí 0 3 852 

Návštevníci sociálnych sieti – facebook, 
instagram, youtube 

15 105 29 300 

 
 

2.3 Informačná činnosť 
 
 V rámci špeciálnych knižnično-informačných služieb bolo 1 976 bibliografických  a 
faktografických informácií (informácie k seminárkam, referátom, bakalárkam, diplomovkám 
z nášho fondu hlavne elektronickou formou). V uplynulom roku bolo vypracovaných 32 
rešerší. V rámci edičnej činnosti boli vydané 3 tituly a spracovaných bolo 12 informačných 
letákov pri rôznych podujatiach – k besedám autorov, k prednáškam. Medziknižničná 
výpožičná služba iným knižniciam  najmä v Košickom a Prešovskom kraji bola poskytnutá 11 
krát. Naši čitatelia žiadali dokumenty Medziknižničnou výpožičnou službou z iných knižníc 84 
krát. Bolo to najmä z vedeckých a univerzitných knižníc na Slovenku.  
 
 
Kvantitatívne ukazovatele - ŠPECIÁLNE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 

 

 2019 2020 

Počet bibliografických a faktografických  
informácií 

2 920 1 976 

Počet rešerší 39 32 

Počet vydaných titulov v rámci edičnej činnosti 4 3 

Počet spracovaných informačných letákov 16 12 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) iným 
knižniciam 

14 11 

MVS z iných knižníc 89 84 

 
 

2.4  Výchovno - vzdelávacie a kultúrno - spoločenské podujatia 
 
   Veľká väčšina výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2020 
nemohla byť v knižnici uskutočnená podľa plánu. Situácia ohľadom šírenia koronavírusu sa 
neustále menila a menili sa aj podmienky, dátumy, ale aj spôsoby realizácie našich aktivít. 
Úspešne sme zrealizovali Týždeň slovenských knižníc, uskutočnili sme všetky naplánované 
podujatia pre rôzne vekové kategórie návštevníkov. No hneď po ukončení TSK sme museli 
zatvoriť knižnicu a všetky ostatné naplánované marcové podujatia nebolo možné ďalej 
realizovať. Pandemická situácia v krajine bola veľmi zložitá, priniesla mnohé zmeny, ktorým 
sme sa začali prispôsobovať.  
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   V priebehu roka sme zorganizovali a zrealizovali 173 rôznorodých podujatí, ktorých sa 
zúčastnilo 6 723 návštevníkov. Samozrejme sme sa v priebehu roka museli prispôsobiť 
okolnostiam a svoje podujatia presúvať aj do online priestoru. Online aktivít sme zrealizovali 
91 a boli prístupné na sociálnych sieťach facebook a instagram, na youtube kanály 
a samozrejme aj na našej web stránke knižnice.  
   Výrazným posunom pre knižnicu bola úspešnosť zahraničného projektu „Príroda nepozná 
hranice“ z finančného príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu 
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Hlavným partnerom projektu bola 
Zemplínska knižnica v Trebišove. Na projekte spolupracovali Holocén Természetvédelmi 
Egyesület a občianske združenie Class SLOVAKIA. Vzájomná spolupráca tak prekročila štátnu 
hranicu. Projekt bol zameraný na mladú generáciu, od ktorej v budúcnosti bude závisieť naše 
životné prostredie. Na začiatku realizácie projektu bola vyhlásená celoslovenská výtvarná 
súťaž, na tému “Ochrana vodných a močiarnych spoločenstiev na území Medzibodrožia”, pre 
žiakov základných škôl vo veku od 9 do 16 rokov. Jej výsledkom bola putovná výstava „Zo 
života rieky Bodrog“. Výstupom projektu bola kniha „Bodrog – rieka, ktorá nepozná hranice“. 
Hlavným projektovým zámerom bol splav rieky Bodrog, ktorý sa pre zlú pandemickú situáciu 
na Slovensku aj v Maďarsku uskutočnil v inom termíne, s nižším počtom účastníkov 
a plavbou po slovenskej časti rieky Bodrog. Zároveň odborné prednášky pre maďarskú  časť 
ako aj ENVIROfest – filmový festival, bol zrealizovaný v online priestore. Napriek tomu 
projekt splnil svoj cieľ a inovatívnou a hravou formou predostrel mladej generácií ochranu 
životného prostredia. Cez zážitkovú plavbu, v sprievode odborníkov, deti objavovali 
rozmanitú faunu a flóru v povodí rieky Bodrog. 
   Z dotácie FPU sme získali prostriedky na projekt Happening v knižnici, ktorý bol zameraný 
a určený všetkým vekovým kategóriám návštevníkov. Jeho cieľom bolo vytvorenie priestoru 
na osobné stretnutia so súčasnými tvorcami literatúry, ilustrátormi a výtvarníkmi, 
zaujímavými ľuďmi z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života. V priebehu roka 
sme organizovali väčšiu časť podujatí a to v čase, keď bola knižnica otvorená a keď bolo 
dovolené podujatia organizovať. V rámci projektu sme uskutočnili storytelling s Lenkou 
Šingovskou o jej novej knihe Život na koľajniciach, a tiež storytelling s Markou Staviarskou 
o jej knihách pre deti a mládež.  Zábavné, pohybové a športové aktivity pre deti s OZ Dračou 
stopou v našom mestskom parku, počas letných prázdnin, bol veľmi atraktívnym spestrením 
aj nášho letného tábora. Deti sa predbiehali v športových, vedomostných aj zábavných 
súťažiach, šantili a prežívali príjemné chvíle v spoločnosti svojich nových kamarátov. 
Výtvarný workshop s ilustrátorkou Ľ. Suchalovou Harichovou bol zaujímavý tým, že sa deti 
učili maľovať vpravo, ale aj vľavo. Krásnu výstavu a ilustrátorské umenie obdivovali žiaci ZŠ 
priamo na stretnutí s ilustrátorkou K. Iľkovičovou, ktorá deťom umožnila zahrať sa na 
ilustrátorov kníh a ich spoločne vytvorené dielo bolo dôkazom nezabudnuteľných zážitkov. 
Odborná prednáška o etikete a slušnosti s trénerkou komunikačných zručnosti a známou 
herečkou Ľ. Blaškovičovou, bola určená stredoškolákom, ktorí veľmi spontánne reagovali na 
interaktívne prvky prednášky.  Autorská beseda so slovenským autorom krimi príbehov 
Jurajom Thalom, bola tajomná a záhadná, no zároveň zaujímavá pre všetkých milovníkov 
detektívok. Kulinárska beseda s Denisou Ogino, ktorá v Japonsku prežila 10 rokov svojho 
života, bola práve o spôsobe života v tejto krajine vychádzajúceho slnka a o jej kulinárskych 
japonských špecialitách. Súčasťou odbornej prednášky o kváskovaní, s certifikovanou 
pekárkou a výživovou  poradkyňou N. Žúrekovou-Števkovou, mala byť aj ochutnávka 
upečených špecialít. No keďže to epidemiologické opatrenia neumožňovali, prítomné 
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nabudené budúce pekárky si mohli zobrať aspoň materský kvások na domáce vyskúšanie 
pečenia kváskového chlebíka.  
   Súčasťou podujatí, ktoré knižnica v priebehu roka organizovala, sú už pravidelne aj výstavy. 
V uplynulom roku sme ich v knižnici mohli nainštalovať len 7 a niektoré z nich boli aj online 
prehliadkami. Za všetky zaujímavé je potrebné spomenúť najmä výstavu Druhý život 
Vendulky V. , ktorá zachytávala príbeh židovského dievčaťa, Vendulky Voglovej, ktorá prežila 
Terezín, Osvienčim i pochod smrti a nakoniec musela utiecť zo svojho domova pred 
komunistickou totalitou. Do virtuálnej prehliadky bola spracovaná výstava Vláčiky a ich  život 
na koľajniciach, ktorá bola spestrená o online úlohy a omaľovánky. Netradičná bola zase 
výstava významného slovenského ornamentalistu Slovenský ornament majstra Kostelníčka. 
Svoju výstavu si k výtvarnej dielni doniesla aj ilustrátorka K. Iľkovičová a tiež výtvarníčka Ľ. 
Suchalová-Harichová. Nevšedné čítanie bola výstava českej ilustrátorky I. Merglovej 
a nádherné vianočné motívy vystavovali stredoškoláci na svojich starých školských laviciach. 
   Podujatia našej knižnice niekoľko krát ocenili aj klienti domova sociálnych služieb Lumen 
TV, ale tiež klienti Detskej psychiatrickej liečebne v Hrani, pre ktorých sme v priebehu roka, 
najviac začiatkom roka,  pripravili viacero podujatí za dodržiavania prísnych hygienických 
opatrení na obidvoch stranách a samozrejme vtedy, keď to dovoľovala uvoľnená 
epidemiologická situácia. Niektoré podujatia navštívili aj ďalší znevýhodnení používatelia, 
najmä seniori, ktorí sa nebáli prísť k nám v čase uvoľnených opatrení.  
   Veľmi obľúbeným sa stalo podujatie Baby time - batoľatá v knižnici, ktoré sme organizovali 
pravidelne každý pondelok, ak to bolo možné. Boli to stretnutia rodičov na materskej 
dovolenke a ich batoliat. Rodičia mali možnosť sa porozprávať o spoločných starostiach i 
radostiach a deti u nás spoznávali svoju prvú knihu, skúšali, trénovali a učili sa nové slová, 
rozvíjali slovnú zásobu, socializovali sa v neznámom prostredí a učili sa prispôsobovať 
kolektívu. Stretnutia mali veľkú odozvu u rodičov, preto prebiehali vždy, keď to pandemická 
situácia dovoľovala.  
   Ďalšou atraktívnou aktivitou bolo Kreatívne starnutie, ktoré sme zamerali hlavne na 
seniorov, ale využívali ho veľmi produktívne aj deti, mládež a dospelá populácia. Boli to zase 
stretnutia nielen pre seniorov, každý štvrtok v mesiaci, so zameraním na zábavný, 
odpočinkový a meditačný relax,  v podobe spoločenských, logických a vedomostných hier 
a antistresových omaľovánok.  
   S veľkým záujmom u detí, ale aj rodičov, sme sa stretli znova pri organizovaní týždenného 
letného čitateľského detského tábora KNIHOVNÍČEK, ktorý má u nás už 14 ročnú tradíciu. 
Letné prázdninové stredy, so sviežim letným kokteilom programových aktivít, boli pre deti 
tiež veľmi atraktívnym lákadlom.  
   Zameriavali sme sa aj na regionálnu kultúru a identitu. Aktivitami, z cyklu podujatí v rámci 
tradičnej ľudovej kultúry, sme sa snažili o zachovanie zvykov a tradícií našich predkov, 
o spoznávanie a propagovanie regiónu a života ľudí a ľudových tradícií v našom regióne, za 
účelom pestovania úcty k regiónu i k sebe samému.  Boli to interaktívne edukačné 
prezentácie (niektoré spracované aj do virtuálnych prezentácií v online priestore) zamerané 
na zemplínske zvyky a tradície Traja králi z východu, Sviatok jedla-Fašiangy, i 40-dňová 
pôstna očista. V adventnom a predvianočnom čase to boli podujatia zvykov zimného 
slnovratu Bosorky-strigy-mágia, počnúc Katarínou, Ondrejom, Barborou, Mikulášom, Luciou, 
Adventom a predvianočnými tradíciami. Mnohé boli spracované znova vo virtuálnom 
priestore, pretože v čase, kedy sme sa nemohli stretávať, no chceli sme byť v kontakte 
s našimi používateľmi, využívali sme všetky možnosti virtuálneho sveta, fungovali sme vo 
virtuálnom prostredí a ponúkali online podujatia prostredníctvom sociálnych sieti (facebook, 
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instagram, yuotube) i našej webovej stránky. Samozrejme začiatky boli ťažšie, bola to veľká 
neznáma, neboli sme nato dostatočne informačne a technicky, ba ani znalostne, pripravení. 
Museli sme sa samovzdelávať, učiť vyrábať, vytvárať, umiestňovať, prezentovať 
a zverejňovať nové, avšak veľmi inovatívne a zaujímavé aktivity, ktoré sme našim 
priaznivcom ponúkali v priebehu takmer celého roka. Boli to rôzne interaktívne hry, súťaže, 
ankety, kreatívne nápady na tvorivé aktivity-dielne, kde sme ponúkali vlastné nápady 
a rovno návody napr. na výrobu rôznych veľkonočných, neskôr vianočných dekorácií, ikeban, 
papierových a textilných ozdôb. Okrem toho do online priestoru sme posielali  rôzne mini 
kvízy, ankety, emoji hádanky, ale aj interaktívne tréningy pamäte, knižné tipy, záhady, 
prezentácie i virtuálne prehliadky. Zapojili sme sa aj do spoločných celoslovenských online 
čítaní.   
   Svoje aktivity sme vždy zameriavali na knihy, čítanie, celoživotné vzdelávanie, čitateľskú i  
informačnú gramotnosť, ale aj na zmysluplné, zábavne a relaxačné trávenie voľného času 
našich používateľov.  
   Mnohé z našich tradičných aj inovatívnych podujatí sme uskutočniť nemohli, s mnohými 
pravidelnými čitateľmi knižnice sme sa v priebehu roka ani nestretli. Nemohli sme vždy 
poskytnúť naše informácie, ani knižničné dokumenty tým, ktorí to najviac potrebovali 
k svojmu štúdiu a vzdelávaniu a to školopovinným žiakov a študentom, no napriek tomu naša 
činnosť nebola márna, o čom nás presviedčali rôzne kladné komentáre našich priaznivcov 
a používateľov, najmä na sociálnych sieťach, ale aj pri našej elektronickej či telefonickej 
komunikácií v priebehu celého roka.  
   Všetky svoje aktivity tak pre deti, mládež, ale aj širokú verejnosť,  sme sa aj v uplynulom 
roku snažili koncipovať s cieľom dôstojne prezentovať knižnicu.  
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 2020 na strane 43. 
 
 
Kvantitatívne ukazovatele – PODUJATIA a návštevníci 
 

 2019 2020 

Počet podujatí  organizovaných knižnicou 296 173 

Počet návštevníkov podujatí: 12 540 6 723 

- počet  návštevníkov výchovno- 
vzdelávacích podujatí 

 
7 905 

 
4 561 

 - počet  návštevníkov kultúrno – 
spoločenských podujatí 

3 462 1 707 

               -počet návštevníkov informačných 
 výchov 

1 173 455 

Počet online podujatí organizovaných 
knižnicou 

11 91 

Počet návštevníkov online podujatí:    400 3 852 
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II. REGIONÁLNA ČINNOSŤ 
 

1. Bibliografická činnosť 
 
   Bibliografická, dokumentačná a informačná  činnosť bola súčasťou knižnično-informačných 
služieb. Prioritnou  úlohou regionálnej bibliografie  bolo  získavať, spracovávať, uchovávať, 
ďalej sprístupňovať, ale aj  archivovať regionálne dokumenty  a  následne poskytovať 
bibliograficko-informačné služby  čitateľom i používateľom našej knižnice. 
Úsek regionalistiky buduje článkovú regionálnu databázu, čím sa podieľa na vytváraní 
súborného katalógu celoslovenskej databázy slovenských knižníc - Slovenská národná  
bibliografia (SNB - Články). Databázu sme naďalej dopĺňali o 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 boli spracovávané podľa aktuálnej verzie pravidiel: Metodika popisu 
článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel RDA. 
     Do článkovej databázy pribudlo 960 nových bibliografických záznamov. Spolu táto 
databáza obsahuje 15 573 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 knižného fondu pribudlo 17regionálnych publikácií, ktoré sme získali kúpou 
a niektoré  darom od regionálnych autorov, ako aj darom z niektorých obcí nášho regiónu. 
Tento fond sa dlhodobo buduje a uchováva všetky typy regionalík, tlačenej produkcie (knihy, 
periodiká, drobné tlače, vrátane seminárnych a diplomových prác) a to v papierovej aj 
v digitalizovanej podobe. 
Periodiká regionálneho charakteru archivujeme. Všetky excerpované články regionálneho 
charakteru od roku 2014, aj články z celoslovenských periodík, sú uchovávané v digitálnej 
podobe a to formou skenovania článkov s následným triedením (titul, chronológia) 
a ukladaním na CD nosič. 
Našim čitateľom je stále k dispozícií aj klasický výstrižkový album, ktorý je budovaný 
z článkov jednotlivých slovenských periodík starších ročníkov. 
Pri spracovávaní rešerší a vyhľadávaní bibliografických a faktografických informácií bola 
využívaná databáza Virtua, webový portál kis3g.sk, fond našej  regionálnej literatúry, 
výstrižkové albumy, fond náučnej literatúry knižnice a on-line katalógy slovenských knižníc. 
Spolu bolo vypracovaných 32rešerši. O rešerše majú záujem predovšetkým študenti 
vysokých škôl. Počet bibliografických a faktografických informácií bol 1976. 
Konzultačné a  poradenské služby boli poskytované čitateľom a používateľom osobne, 
elektronicky, ako aj telefonicky a  to predovšetkým pri: orientácii v knižnično-informačných 
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fondoch, vo vyhľadávaní dokumentov, kníh a článkov, pri zostavovaní  citácií a súpisoch 
literatúry seminárnych, bakalárskych a diplomových prácach, ako aj pri zostavovaní 
samotných rešerší. Tieto informácie boli čitateľom poskytnuté buď jednorazovo, ale aj 
cyklicky a to na  požiadanie k špeciálnym problémom. 

 
 

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, nakoľko to pandemické opatrenia 
a obmedzenia dovoľovali.  Poskytovali sa  metodické informácie  mestským knižniciam, 
profesionálnym a  neprofesionálnym obecným knižniciam. V rámci metodickej 
a koordinačnej činnosti knižniciam v okrese boli poskytované hlavne telefonické alebo 
elektronické metodicko-poradenské a konzultačné služby práve pre obmedzenia pri šírení 
korona vírusu.  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.  
Prevažná časť metodickej pomoci bola orientovaná na revízie knižných fondov obecných 
knižníc a poskytovaná pri aktualizácií, vyraďovaní,  pri prepracovávaní knižničného fondu. Aj 
knižnice regiónu počas pandemických obmedzení realizovali v mnohých prípadoch práve 
revízie KF.  
   Úsek koordinácie a metodiky naďalej pokračoval v budovaní dokumentácie týkajúcej sa 
stavu a činnosti jednotlivých obecných a mestských knižníc regiónu. Fungujúcich knižníc 
v roku 2020 bolo 22. 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.Mnohé konzultácie boli zameraní práve na usmernenia súvisiace 
s nutnosťou uzatvorenia či znovu otvorenia knižnice pri opatreniach ÚV SR, či Úradu 
verejného zdravotníctva SR.  
 
 

III. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 
5.3.2020 
Rádio Regina  Východ 8.30 (priamy vstup) : riaditeľka  : Týždeň slovenských knižníc v ZK 
8. 3. 2020  
https://literarnytyzdennik.sk/vystava-slovensko-krajina-plna-tajomstiev-v-trebisove/ 
Výstava Slovensko – krajina plná tajomstiev v Trebišove 
8.7.2020 
Rádio  Regina Východ : Automobilová jazda knižnicou – živý vstup Matejová 
15.7.2020 
Rádio  Regina Východ: Kokteil prázdninových čítaní a hraní, Letný čitateľský tábor – živý vstup 
Majcherová 
19.9.2020 
Rádio Regina Východ –  reportáž:  DEKD 2020: Potulky históriou Trebišova - živý vstup Tomáš Vasiľ 

https://literarnytyzdennik.sk/vystava-slovensko-krajina-plna-tajomstiev-v-trebisove/
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10.10.2020 
Rádio Regina Východ – reportáž (Lívia Godová):  Príroda nepozná hraníc – živý vstup - Ing. Janka 
Vargová  

 
 

1. Edičná činnosť 
 
1. Plán činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove na rok 2021 
2.Vyhodnotenie činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove za rok 2020 
3. Chvíľka duchovnej poézie s Gabrielom Némethom (biografia a výberová personálna 
bibliografia) 
 
Informačné letáky 
 

1. Maľujeme vľavo – vpravo – workshop Ľ. Suchálová-Harichová 
2. Tajomné, záhadné a... – beseda J. Thal 
3. Ako zostať slušným človekom – prednáška Ľ. Blaškovičová 
4. Kvások chutí, vyživuje, chráni nás a uzdravuje – workshop s NatyŽureková-Štefková   
5. Čarosvet – výtvarná dielňa K. Ilkovičová 
6. Posedenie pri japonskom zelenom čaji – beseda  D. Ogino 
7. Na skok do rozprávky – storytelling  M. Staviarská 
8. 40 dňová pôstna očista – cyklus tradícií a zvykov našich predkov 
9. Fašiangy - cyklus tradícií a zvykov našich predkov 
10. Miesto hračky rýmovačky - detské riekanky v našich knihách 
11. Baby time – batoľatá v knižnici 
12. Kreatívne starnutie – zábavný, odpočinkový a meditačný relax v knižnici 

 
 

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,Univerzitná knižnica v Bratislave,České 
centrum Bratislava,Český spolok v Košiciach,UNICEF,Knižné vydavateľstvá na Slovensku,Dom 
Matice slovenskej Michalovce,Matica slovenská Martin,Národné lesnícke centrum 
Zvolen,BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Bratislava,Osmijanko, n. o., Bratislava, 
Class  Slovensko – krajina plná tajomstiev,OZ Dračia stopa. 
 
Na území mesta a regiónu: Mestské kultúrne stredisko Trebišov, 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, Charitný dom OZ Teresa Benedicta Trebišov, Detská psychiatrická liečebňa n. 
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o. Hraň, Správa CHKO Latorica, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec, 
MC Sovička 
 
Knižnica je členom: Slovenskej asociácie knižníc, Spolku slovenských knihovníkov, 
partnerskou knižnicou Národnej rady SR 
 

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 
 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie k 31.12 

Bežný transfer 213 325,- 197 804,- 194 684,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kapitálový transfer 0 10 500,- 0 

Vlastné príjmy 7 500,- 5 000,- 5 000,- 

Spolu 220 825,- 209 804,- 199 684,74 

 
Úpravy výšky rozpočtu 

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

- zo dňa 4. 3. 2020 – navýšenie rozpočtu o bežné výdavky v sume 27 612,38 €, finančné 
prostriedky sú určené na financovanie medzinárodného projektu „Príroda nepozná 
hranice“, realizovaný v rámci podporu Fondu malých projektov.  

- zo dňa 13. 7. 2020 – úprava bežného rozpočtu o 3 500,- výdavky na nákup kníh 
- zo dňa 22. 7. 2020  bol rozpočet znížený  o 8 763,- € v súlade so zákonom č. 523/2004 

Z.z.  ako úspora personálnych a mzdových nákladov vzhľadom na pandémiu 
koronavírusu a následný výpadok príjmov KSK. 

- zo dňa 30. 9. 2020  navýšenie rozpočtu o 242,- € ako spolufinancovanie grantových 
schém. 

- zo dňa 29. 9. 2020 – 3 000,- € dotácia FPU „Happening v knižnici“ 
- úprava rozpočtu - navýšenie kapitálových výdavkov a zároveň skrátenie rozpočtu 

bežných výdavkov zo dňa 19. 11. 2020  určená na nákup komplexného knižnično-
informačného systému DAWINCI  v celkovej sume 10 500,- € 

- zo dňa 10. 12. 2020 – navýšenie rozpočtu vo výške  vyzbieraných kultúrnych 
poukazov v celkovej sume 3 440,- € 

 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

267 356,38 232 440,74 
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Príjmy celkom Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a transfery Príjmy z prenájmu Iné nedaňové 
príjmy 

Zostatok prostriedkov 
z predch. rokov 

267 356,38 208 304,- 54 052,38 - 5 000,-  - 

 
 

Príjmy  prostriedkov od zriaďovateľa  
- zdroj 41-001   188 804,- €  
- zdroj 41-200       5 500,- € 
- zdroj 41-800       3 500,- € 
- zdroj 41-001 kapitál.    10 500,- € /presun z bežných výdavkov/ 
-  

Granty a transfery 
- zdroj 111-05 MK SR      3 440,- € 
- zdroj 72c FPU    23 000,- € 
- zdroj 11GR      4 141,86 € 
- zdroj 1AJ1    23 470,52 € 
-  

Vlastné príjmy 
- zdroj 72g      5 176,03,- €                                       

 
    
Vlastné príjmy – zdroj 72g 

  
Položka VP Skutočnosť 

k  31.12. 2020 v  € 

Zápisné * *1 677,62 

Upomienka, oneskorené vrátenie 1 644,66 

MVS 140,92 

Rešerš 18,- 

Internet+kopírovanie + tlač 49,20 

Za spracovanie /prezenčné/ 205,50 

úroky 0,13 

Tábor „Knihovníček“ 1 440,-  

  

S P O L U : 5 176,03 

 
/*Zápisné  1 677,62 + 3 440,-  suma kultúrnych poukazov, ktorými naši čitatelia platia zápisné 
a iné knižničné služby/.   
 
Zemplínskej knižnici v roku 2020 bol daný rozpočet vlastných príjmov 7 500,- €, vzhľadom na 
pandémiu koronavírusu vznikol výpadok vlastných príjmov a preto bol znížený rozpočet o  
2 500,- €. Upravený rozpočet 5 000,- € sme splnili. 
 
 

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

232 441,- 120 206,- 41 192,- 70 490,- 553,- - 

 
 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

232 441,- 209 127,- 23 314,- 
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Členenie celkových výdavkov  
 
Mzdy, platy a OOV 
V tom sú započítané tarifné platy 107 577,76 €, osobné príplatky 5 817,80 €, ostatné 
príplatky – príplatky za odpracovanú sobotu + riadiace príplatky v celkovej sume 3 509,96  € 
odmeny 3 300,- €. 
V roku 2020 v našej organizácii vznikla dlhodobá niekoľkomesačná bežná práceneschopnosť 
našich  pracovníčok a zároveň i pandemická PN i OČR /u 2 zamestnankýň od 3/2020/ čím 
došlo k  značnej úspore finančných prostriedkov v našej organizácii. Na základe toho sme 
požiadali o presun bežných výdavkov na kapitálové na kúpu komplexného knižnično-
informačného systému v celkovej sume 10 500,- €. Presun finančných prostriedkov nám bol 
schválený, no z dôvodu prebiehajúcej pandémii koronavírusu  bol nákup presunutý na rok 
2021. 
 
Odvody  
Celkové čerpanie 41 192,- €. 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 224,40  €  
Energie a komunikačné poplatky sú zahrnuté poplatky za elektrická a tepelná energia 
6 964,- €, vodné a stočné 597,- €,  telekomunikačné služby 557,40, poštové služby 641,- 
a internet v celkovej sume 1 213,-  €  
Materiál - čerpanie 27 597,75 € z toho 3 835,54 € je čerpanie z vlastných a iných zdrojov.  
Najväčšiu položku tvorí nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov  v celkovej sume 
20 850,- €.   
Kúpa výpočtovej techniky – 2 ks PC, tlačiareň + príslušenstvo v celkovej sume 2 072,- €. 
V dopravnom je zahrnutý nákup PHM –267,90 € a taktiež údržba služobného auta nákup 
olejov, kvapalín a náhradných dielov v celkovej sume 507,- € a  /bližšia analytika FIN 1-02/ 
Oprava a údržby - je čerpanie 1 616,- €  
Dôležitou položkou je  pravidelná štvrťročná údržba a poplatok za konkurenčných klientov   
celoslovenského knižničného softvéru Virtua  v sume 1 451,- €.  
ZK je v prenajatých priestoroch Mesta Trebišov a tak správu budovy má na starosti 
prenajímateľ. 
Služby - za stravovanie celkovej sume 4 816,34 €, 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 927,18- €. V kategórii týchto rozpočtových 
položiek sa taktiež nachádza suma 3 000,- €, ktorá predstavuje podporený projekt z Fondu 
na podporu umenia, kde celková suma bola rozdelená na odmeny mimopracovného pomeru 
pre pozvaných účastníkov, lektorov, spisovateľov  projektu „Happening v knižnici“. Projekt 
však nebol zrealizovaný do konca, vzhľadom na pandémiu koronavírusu. Vrátenie finančných 
prostriedkov v celkovej sume 850,- € bol zrealizovaný  do 30 dní od ukončenia projektu.   
V bežných transferoch sú zahrnuté  nemocenské dávky /prvých 10 dní/ v celkovej sume 
552,76 €   
/bližšia analytika jednotlivých položiek rozpočtu - FIN 1-02/ 
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Zemplínska knižnica sa v tomto roku stala hlavným organizátorom medzinárodného projektu 
realizovaného v rámci podpory z Fondu malých projektov pod názvom „Príroda nepozná 
hranice“. Celkovo na tento projektu pre ZK TV bolo vyčlenených 23 470,52 € a 4 141,86 ako 
spolufinancovanie. Keďže nepriaznivá situácia v roku 2020 z dôvodu Covidu-19 nemohol byť 
projekt zrealizovaný v plnej výške, vyčerpané financie predstavovali sumu 15 455,21 € 
a 2 727,39 ako spolufinancovanie. /bližšie informácie o danom projekte v kapitole aktivity 
knižnice/ 
 

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. 2020 zabezpečovala  Ing. Tomková Veronika.  
Tieto služby boli vykonávané  prostredníctvom  pravidelných školení našich zamestnancov. 
Celkový náklad na túto činnosť činí 360,- € za rok 2020. 
 
 

1. Opravy a údržba  
 

Celkový objem financií  Poznámka 

1 616,-  €  

 
 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 
 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

Údržba knižničného 
softvéru VIRTUA 

 1 451,- 
Od zriaďovateľa 
+vlastné zdroje 

 

 
 

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 2020 

- - - - 
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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  2020 

Zemplínska knižnica v 
Trebišove 

Mesto Trebišov 
od r.2007 

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

 
 
 

4.3 Projektová  úspešnosť 
 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov projektu Cieľ projektu - stručne Finančný 
zdroj, 

program, 
podprogra

m 

Skutočné náklady projektu Termín 
realizácie 

P
o
z
n
á
m
k
a 

 
Získan

á 
dotácia 

Zdroje 
z KSK 

Vl
ast
né 
zdr
oje 

Os
tat
né 

Spolu  

Tradície sú IN Inovatívnym spôsobom pripomínať 
dôležitosť našej tradičnej kultúry v 
našich životoch. Je to obzvlášť žiaduce v 
dobe, ktorej vládnu moderné 
technológie a zábavný priemysel. 

FPU 5.1.3  
Podujatia, 

vzdelávacie 
aktivity a 
odborná 
činnosť 
knižníc 

0        

Športujeme so 
živou knihou 

Zámerom uskutočnenia odborných 
cyklických stretnutí, ktoré by posilnili 
rozvoj regionálnej kultúry a zviditeľnili 
významné športové osobnosti 
pôsobiace nielen v regióne východného 
Slovenska. 

FPU 5.1.3  
Podujatia, 

vzdelávacie 
aktivity a 
odborná 
činnosť 
knižníc 

0        

Happening v 
knižnici 

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,  zážitkové čítania, 
storytelling, výstavy, prednášky 

FPU 5.1.3  
Podujatia, 

vzdelávacie 
aktivity a 
odborná 
činnosť 
knižníc 

3 000 150   3 150 August-
december 

20120 

 

Elixír duševného 
zdravia 

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

FPU 5.1.4 
Akvizícia 
knižníc 

20 000 0   20 000 Júl 2020-
marec 2021 

 

Knižnica - 
členský poplatok 

Kultúrne poukazy MK SR  3.2 
členský 

poplatok  

3 440    3 440   

Príroda nepozná 
hranice - 
cezhraničný 
 

Aktívne zapojenie sa knižnice do tvorby 
a realizácie aktivít inovatívnou a hravou 
formou, zameranou na zvyšovanie 
povedomia o životnom prostredí. 

Interreg 
Slovakia – 
Hungary 

27 612 4 142   31 754   

 
Zahraničný projekt „Príroda nepozná hranice“ z finančného príspevku Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja - Interreg Slovakia – Hungary.  
Celkový rozpočet: 51 355,50 €, 
Príspevok EFRR:     43 652,18 € 
Vlastný príspevok:   7 703,33 €   
Z celkového rozpočtu ZKTV: 27 612,38 €      Holocén: 23 743,13 € 
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4.4  Kapitálové výdavky 
 
V roku 2020 bol ZK TV schválený kapitálový výdavok na kúpu nového knižnično-
informačného systému DAWINCI v celkovej sume 10 500,- €. Nákup a verejné obstarávanie 
bolo presunuté do roku 2021.      
 
 

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 2020 
(áno/nie)  

Pozn. 

Knihovník/čka 100 % 10 áno  

Riaditeľka 100 % 1 áno  

Ekonómka 100 % 1 áno  

Upratovačka/výtvarníčka 100 % 1 áno  

 
Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 13  

Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 13  

Počet novoprijatých 0  

Počet tých, čo odišli 0  

 

5.2 Účasť zamestnancov na školeniach 
 
Odborných online školení sa v roku 2020 zúčastnili: 
- riaditeľka –  6x 
- ekonómka –  4x 
- knihovníci – 4x 
 

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, 
- Biografia 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 2021 Komentár 

 
Týždeň slovenských knižníc a Marec - Mesiac knihy 

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

 
Rok v znamení Alexandra Dubčeka – k 100. výročiu 

narodenia – cyklické prezentácie   

 

Mesačné prezentácie (videoprezentácie) 
zamerané na významnú osobnosť našich dejín 
k jeho výročiu narodenia:  

- človek, ktorého miloval celý národ, 
- symbol slobody a nádeje na lepší život, 
- popredná osobnosť Pražskej jari, 
- zástanca „socializmu“ s ľudskou tvárou, 
- osobnosť slovenskej a českej histórie, 
- významná osobnosť moderných dejín... 

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 

 
Knihovníček– letný čitateľský tábor 

Týždenný tábor pre prázdninujúce deti – hravé, 
zábavné, dobrodružné povzbudzovanie 
a vychovávanie detí k literatúre a čítaniu formou 
kreatívnych aktivít. 

Virtuálna študentská zóna Praktická pomoc knihovníkov pri referátoch, 

seminárnych prácach, študentskej odbornej 

činnosti a orientácií v online zdrojoch pre 

študentov (SŠ a VŠ) v priebehu celého roka. 

 

Tradičná ľudová kultúra 
 

Zameranie podujatí na kultúrnu  identitu regiónu 
a posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľov 
k regiónu prostredníctvom typických zvykov 
a tradícií našich predkov založených na 
regionálnych špecifikách. Vytvorenie priestoru 
a podmienok pre TĽK v rôznych tradičných 
podobách, s cieľom, aby sa zachovali vo svojom 
prirodzenom prostredí a v kultúrnom povedomí 
návštevníkov. 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2021– iné Komentár 

 
Budovanie knižničného fondu  

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

Tváre z kníh 
(po podpore projektu) 

Realizácia komunitných aktivít podpora 
a motivácia k čítaniu u detí, mládeže i dospelých 
a to realizovaním kultúrnych a vzdelávacích 
programov skrz rozmanitú škálu inovatívnych 
podujatí v komunitnom prostredí knižnice. 

Cyklické online aktivity pre rôzne vekové kategórie 
návštevníkov 

Nové propagačné nástroje, vrátane využívania 
v sociálnych médiách a nové formy podujatí, 
ktoré sú na naplánované v mesačných cykloch 
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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 
 

 Baby time – batoľatá v knižnici                                   Kreatívny workshop o slovenskom ornamente 

Workshop o kváskovaní                                                 Storytelling s Lenkou Šingovskou 
s Naty Žúrekovou – Štefkovou          

          Beseda s Denisou Ogino                                          Stretnutie pri knihách s Martou Fartelovou  
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Prezentácia k fašiangovému obdobiu                        Muzikománia s hudobnou pedagogičkou                                 
 

Prezentácia o nástrahách na internete                        Interaktívna prednáška s Ľ. Blaškovičovou 
  
 

                Piknikový bazár kníh                                                                Fanklub tínedžerov    
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Tabuľkový prehľad podujatí 
Príloha č. 3 

 

JANUÁR 

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 

podujatia 
On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účast
níkov 

Kreatívne starnutie 

Zábavný, odpočinkový a meditačný relax v knižnici, v 
podobe spoločenských, vzdelávacích, logických a 
vedomostných hier, či antistresovýchomaľovánok, 
ktoré seniori môžu v našej knižnici naplno využívať. 

zábavný, 
odpočinkový a 
meditačný relax 

 
široká 
verejnosť, 
seniori 

4 

Srdiečkový sviatok Malé posolstvo na Valentína tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

20 

ITY učenie nikdy 
nekončí 
 

Cieľom bolo vysvetliť jednoduchou a zábavnou formou 
prácu z informačnými technológiami pre tých, ktorým 
je takáto činnosť cudzia, nová, ale lákavá. Vítaný je 
každý, kto má záujem sa niečo nové naučiť a dozvedieť. 

celodenná PC 
služba 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

7 

Srdiečkový sviatok 
 

Tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa vyrábalo posolstvo 
na Valentína, pretože každý z nás potrebuje k životu 
prejavy lásky a priateľstva. 

tvorivá dielňa  deti MŠ, žiaci 
ZŠ 

7 

Traja králi z 
Východu 

Interaktívna edukačná prezentácia v rámci tradičnej 
ľudovej kultúry a cyklu zvykov a tradícií našich predkov, 
zvyky sviatku Troch kráľov. 

prezentácia  žiaci ZŠ 30 

Baby time - 
batoľatá v knižnici 
 

Deti spoznali svoju prvú knihu, naučili sa nové slová, 
rozvíjajú si pritom slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

11 

Najkrajšia kniha a 
propagačný 
materiál o 
Slovensku za rok 
2018 
 

12. ročník výstavy najkrajších kníh a propagačného 
materiálu 

výstava  

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

200 

Srdiečkový sviatok 
Tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa vyrábalo posolstvo 
na Valentína, pretože každý z nás potrebuje k životu 
prejavy lásky a priateľstva. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

12 

Veselé potulky 
knihami Štefana 
Moravčíka 

Tvorba Štefana Moravčíka, zhrnutie životopisu a návrh 
doplnkovej literatúry pre žiakov ZŠ. 

prezentácia 
tvorby autora 

 žiaci ZŠ 22 

Rešerš - vyhľadaj a 
spracuj 

Informačná výchova zameraná na postup pri 
spracovávaní jednoduchej rešerše pre potreby 
seminárnej práce pre stredoškolákov-vyhľadávanie v 
slovenských knižniciach, relevantnosť údajov, selekcia 
dokumentov. 

informačná 
výchova 

 študenti SŠ 16 

Baby time - 
batoľatá v knižnici 
 

Deti spoznali svoju prvú knihu, naučili sa nové slová, 
rozvíjajú si pritom slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

9 

Nevšedné čítanie 
 

Výstava originálnych ilustrácií českej ilustrátorky Ivety 
Merglovej, ktorá sa od roku 2016 venuje 
ilustrátorskému projektu Biceps, pod ktorým vznikajú 
ilustrácie týkajúce sa hlavne témy ženského tela, 
stereotypov, identity, alebo vzťahu človeka 
a technológií. 

výstava  

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

300 

Srdiečkový sviatok 
 

Tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa vyrábalo posolstvo 
na Valentína, pretože každý z nás potrebuje k životu 
prejavy lásky a priateľstva. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

11 
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Srdiečkový sviatok 
Tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa vyrábalo posolstvo 
na Valentína, pretože každý z nás potrebuje k životu 
prejavy lásky a priateľstva. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

13 

Baby time - 
batoľatá v knižnici 
 

Deti spoznali svoju prvú knihu, naučili sa nové slová, 
rozvíjajú si pritom slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

13 

Srdiečkový sviatok 
 

Tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa vyrábalo posolstvo 
na Valentína, pretože každý z nás potrebuje k životu 
prejavy lásky a priateľstva. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

11 

Prvé zoznámenie 

Informačná výchova uskutočnená pre žiakov I. a II. 
stupňa ZŠ v regióne, ktorí boli účastníkmi okresného 
kola súťaže Šaliansky Maťko a boli po prvý krát v 
regionálnej knižnici. 

informačná 
výchova 

 žiaci ZŠ 27 

Srdiečkový sviatok 
Tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa vyrábalo posolstvo 
na Valentína, pretože každý z nás potrebuje k životu 
prejavy lásky a priateľstva. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

9 

Šaliansky Maťko 
Jozefa Cígera 
Hronského 

Okresné kolo súťaže v prednese najkrajšej slovenskej 
povesti - Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského - 
27. ročník 

súťaž  žiaci ZŠ 51 

Fanklub 
mládežníckej knihy 
 

Posedenie mladých čitateľov pri knihách a aktivitách 
spojených s knihami a autormi kníh 

interaktívne 
stretnutia 
mladých 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

11 

FEBRUÁR      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účast
níkov 

Baby time - 
batoľatá v knižnici 
 

Deti spoznali svoju prvú knihu, naučili sa nové slová, 
rozvíjajú si pritom slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

15 

Ak k nám, deti 
prídete, všeličo sa 
dozviete 

- informačná výchova pre žiakov 3. ročníka ZŠ 
informačná 
výchova 

 žiaci ZŠ 22 

ITY učenie nikdy 
nekončí 
 

Cieľom bolo vysvetliť jednoduchou a zábavnou formou 
prácu z informačnými technológiami pre tých, ktorým 
je takáto činnosť cudzia, nová, ale lákavá.  

celodenná PC 
služba 

 
široká 
verejnosť, 
seniori 

5 

 
Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

21 

Ak k nám, deti 
prídete, všeličo sa 
dozviete 

- informačná výchova - 2 triedy 4. ročníkov žiaci ZŠ 
informačná 
výchova 

 žiaci ZŠ 34 

Jar prebudí aj 
zvieratká 

 
Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

8 

Rozličné knihy, 
rozličné kolieska 
 

Rozprávkova informačná výchova zameraná na 
vyhľadávanie kníh v knižnici, orientáciu v knižničnom 
fonde detskej literatúry. 

informačná 
výchova 

 žiaci ZŠ 21 

Kreatívne starnutie 
 

Zábavný, odpočinkový a meditačný relax v knižnici, v 
podobe spoločenských, vzdelávacích, logických a 
vedomostných hier, či antistresovýchomaľovánok, 
ktoré seniori môžu v našej knižnici naplno využívať 

zábavný, 
odpočinkový a 
meditačný relax 

 seniori 3 

Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

7 
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Baby time - 
batoľatá v knižnici 

Deti spoznali svoju prvú knihu, naučili sa nové slová, 
rozvíjajú si pritom slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

7 

Jar prebudí aj 
zvieratká 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  žiaci ZŠ 4 

Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

7 

Do knižnice prídete, 
všeličo sa dozviete 
 

Informačná výchova pre tretiakov so zameraním na 
spoznanie činnosti knižnice, na jej aktivity a knihy 
vhodné pre tretiakov. 

informačná 
výchova 

 žiaci ZŠ 27 

Dobre si ma 
pamätaj 
 

Potrebné rady, metódy, cvičenia a pamäťové hry ako 
precvičovať pamäť, zlepšovať jej fungovanie a chrániť 
ju.   

interaktívna 
prezentácia 

 
seniori 
zariadenia 
Lumen 

26 

Fašiangové zvyky 
 

Prezentácia zo série podujatí tradičnej ľudovej kultúry - 
pripomenutie histórie, tradícií a zvykov našich predkov. 

prezentácia  
Domov 
sociálnych 
služieb 

25 

Na kus reči za 
Ezopom 

Zážitkové čítanie a prezentácia najznámejších 
Ezopových bájok, hľadanie významu a ponaučenia 
z bájok. 

interaktívna 
prezentácia 

 žiaci ZŠ 22 

Na kus reči za 
Ezopom 
 

Zážitkové čítanie a prezentácia najznámejších 
Ezopových bájok, hľadanie významu a ponaučenia 
z bájok. 

prezentácia  žiaci ZŠ 32 

Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

4 

Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

12 

Baby time - 
batoľatá v knižnici 
 

Deti u nás spoznávajú svoju prvú knihu, naučia sa nové 
slová, rozvíjajú slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

16 

Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

7 

Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

3 

Bol 3xjeden 
vynálezca 

Podujatia venované vynálezcom a ich vynálezom. Prvé 
stretnutie o Leonardovi da Vinci. 

interaktívna 
prezentácia 

 žiaci ZŠ 21 

Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

13 

Sviatok jedla - 
Fašiangy 

Interaktívna edukačná prezentácia zo série podujatí 
tradičnej ľudovej kultúry – Sviatok jedla -Fašiangy - 
pripomenutie histórie, bujarej zábavy v tzv. ľudovom 
divadle a o význame sviatku pre našich predkov. 

prezentácia  seniori, 
verejnosť 

46 

Správaj sa ako 
dáma, ako 
gentleman 
 

Interaktívna prezentácia obsahujúca základné 
informácie o slušnom správaní, zamerané na situácie z 
bežného života. 

interaktívna 
prezentácia 

 študenti SŠ 22 

21. február - Deň 
materinského 
jazyka - 
vychodňarsky 
dialekt 

Interaktívna prezentácia pripomenula žiakom 
dôležitosť vlastného jazyka, východoslovenský dialekt a 
jeho odlišnosti, jeho význam pre zachovanie budúcim 
generáciám. 

interaktívna 
prezentácia 

 žiaci ZŠ 22 
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Baby time - 
batoľatá v knižnici 
 

Deti spoznávajú svoju prvú knihu, naučili sa nové slová, 
rozvíjajú si pritom slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

7 

Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

8 

Online deti 
 

Interaktívna prezentácia s cieľom upozorniť deti na 
zodpovedné používanie internetu. Vysvetliť, aké 
nebezpečenstvá môžu hroziť pri jeho využívaní a to 
pomocou hier a kvízov, ktoré sú zamerané na otázky 
bezpečnosti na internete. 

interaktívna 
prezentácia 

 žiaci ZŠ 25 

Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

5 

Nezabudni žeee... 
 

Pamäťové hry pre žiakov ZŠ na zlepšenie fungovania 
pamäti ako prostriedku nato, ako ju lepšie spoznať, 
chrániť a účinnejšie využívať. 

tréning pamäti  žiaci ZŠ 23 

Ak k nám, deti 
prídete, všeličo sa 
dozviete 

- informačná výchova pre žiakov 3. ročníka ZŠ 
Plechotice - región 

informačná 
výchova 

 žiaci ZŠ 
Plechotice 

16 

Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

8 

Nakuknime do 
knižnice za 
Červenou 
čiapočkou 
 

Informačná výchova s rozprávkovou bytosťou - 
červenou Čiapočkou, ktorá celý čas sprevádza deti po 
knižnici a zoznamuje ich so základnými pravidlami a 
povinnosťami čitateľa pri zápise a využívaní 
knižničných služieb. 

informačná 
výchova 

 žiaci ZŠ 14 

Nakuknime do 
rozprávky 
 

Informačná výchova, zážitkové čítanie a dramatizácia 
rozprávkového príbehu O Červenej čiapočke 

dramatizácia  
žiaci špec. 
základnej 
školy 

24 

Rozličné knihy, 
rozličné kolieska 
 

Rozprávkova informačná výchova zameraná na 
vyhľadávanie kníh v knižnici, orientáciu v knižničnom 
fonde detskej literatúry. 

informačná 
výchova 

 
žiaci ZŠ, II. 
stupeň 
špeciálnej ZŠ 

12 

Bol 3xjeden 
vynálezca 

Podujatia venované vynálezcom a ich vynálezom Prvé 
stretnutie o Leonardovi da Vinci. 

interaktívna 
prezentácia 

 žiaci ZŠ 24 

Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  
žiaci špe. 
základnej 
školy 

16 

Nakuknime do 
knižnice za 
Červenou 
čiapočkou 
 

Informačná výchova s rozprávkovou bytosťou - 
Červenou Čiapočkou, ktorá celý čas sprevádza deti po 
knižnici a zoznamuje ich so základnými pravidlami a 
povinnosťami čitateľa pri zápise a využívaní 
knižničných služieb. 

informačná 
výchova 

 žiaci 
špeciálnej ZŠ 

9 

Walt Disney uvádza 
... 

Zážitkové čítanie a dramatizácia rozprávkového 
príbehu Snehulienka a sedem trpaslíkov. 

dramatizácia  žiaci 
špeciálnej ZŠ 

28 

Jar prebudí aj 
zvieratká 
 

Februárová tvorivá dielňa pre deti, v ktorej sa zo 
zvyškov látok vyrábalo mäkučké kuriatka, ktoré 
prebúdza jar. 

tvorivá dielňa  žiaci 
špeciálnej ZŠ 

9 

MAREC      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účast
níkov 

Baby time - 
batoľatá v knižnici 

TSK - Detské „džavotanie“ oživilo priestory knižnice na 
podujatí, kde rodičia urobia prvé kroky na vzdelávacej 
ceste svojho dieťaťa pomocou bábok, rýmov a mini 
príbehov. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

7 
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Nápad za groš 
TSK - Prázdninový relax a zážitkové popoludnie s 
tvorivou dielňou pre deti. 

tvorivá dielňa  
deti počas 
jarných 
prázdnin 

12 

Ochrana a podpora 
zdravia 
 

TSK - Odborná prednáška o prevencii civilizačných 
ochorení spolupráci s RÚVZ v Trebišove. 

prednáška  seniori, 
verejnosť 

10 

S krtkom a jeho 
kamarátmi 

Informačná výchova a cyklus malých rozprávkových 
čítaní pre prvákov špeciálnej základnej školy 

informačná 
výchova a 
zážitkové 
čítanie 

 žiaci 
špeciálnej ZŠ 

11 

Prečo som začala 
písať? 
 

TSK - Osobné stretnutie s autorkou ženských románov 
Martou Fartelovou a prierez jej tvorby v knihách, kde 
dostáva čitateľ priestor zamyslieť sa nad problémami 
dnešnej doby a vytvoriť si vlastný názor. 

autorská beseda  široká 
verejnosť 

36 

S krtkom a jeho 
kamarátmi 

TSK - Cyklus malých rozprávkových čítaní pre 
predškolákov, u ktorých, chceme vytvoriť pozitívny 
vzťah k literatúre a rozvíjame u nich schopnosť 
porozumieť a zreprodukovať prečítané. 

zážitkové 
čítanie 

 deti MŠ 14 

Bol 3xjeden 
vynálezca 
 

TSK - Stretnutie venované Leonardovi da Vinci, umelec, 
génius ... v rámci spoločnej aktivity Cestujúca knižnica 

interaktívna 
prezentácia 

 

žiaci II. stupňa 
ZŠ z Detskej 
psychiatrickej 
liečebne v 
Hrani 

30 

Cestujúca knižnica 
TSK - Informačná výchova a cyklus malých 
rozprávkových čítaní pre prvákov, druhákov a tretiakov 
Špeciálnej základnej školy v Hrčeli 

informačná 
výchova a 
zážitkové 
čítanie 

 
žiaci 
Špeciálnej ZŠ 
v Hrčeli 

46 

Dobre vedieť 
 

TSK - interaktívny zábavný kvíz na základe inšpirácie z 
televíznej súťažnej relácie 

interaktívna 
prezentácia 

 

študenti SŠ z 
Detskej 
psychiatrickej 
liečebne v 
Hrani 

31 

Fanklub 
mládežníckej knihy 
 

TSK - Mimoriadne stretnutie mladých počas TSK - 
posedenie mladých čitateľov pri knihách a aktivitách 
spojených s knihami a autormi kníh. 

interaktívne 
stretnutia 
mladých 

 žiaci ZŠ a 
študenti SŠ 

8 

IQ test 
 

TSK - multimediálna interaktívna prezentácia - 
zábavnou a humornou formou žiaci zisťovali svoje IQ - 
v rámci spoločnej aktivity Cestujúca knižnica 

interaktívna 
prezentácia 

 

žiaci ZŠ z 
Detskej 
psychiatrickej 
liečebne Hraň 

26 

Kamarátka knižka 
 

 
TSK - spoznávanie kníh a knižnice prostredníctvom 
interaktívnych zážitkových čítaní - v rámci spoločnej 
aktivity Cestujúca knižnica 

informačná 
výchova a 
zážitkové 
čítanie 

 

žiaci I. stupňa 
ZŠ z Detskej 
psychiatrickej 
liečebne Hraň 

28 

Krása ukrytá v 
bájkach 

TSK - prezentácia najznámejších Ezopových bájok, 
význam a ponaučenia z bájok, zážitkové čítanie - v 
rámci spoločnej aktivity Cestujúca knižnica 

zážitkové 
čítanie, 
prezentácia 

 

žiaci ZŠ z 
Detskej 
psychiatrickej 
liečebne Hraň 

23 

Sedmokrásky pre 
jarnú náladu 
 

Prázdninový relax a zážitkové popoludnie s tvorivou 
dielňou pre deti. 

tvorivá dielňa  
žiaci ZŠ počas 
jarných 
prázdnin 

 
11 

Kreatívne starnutie 
 

TSK - spoločenské, vzdelávacie, logické a vedomostné 
hry v knižnici, antistresovéomaľovánky, skladanie 
puzzle - komorné stretnutie nielen seniorov. 

zábavný, 
odpočinkový a 
meditačný relax 

 seniori, 
verejnosť 

16 

Krížom krážom 
 

TSK - Informačná výchova obohatená o spoznávanie 
kníh cez interaktívne zábavné hry a osemsmerovky. 

interaktívna 
prezentácia 

 týrané ženy a 
deti 

 
9 

  

S kamarátkou 
Terkou a Jakubkom 

TSK - Cyklus malých rozprávkových čítaní pre 
prázdninujúce deti, u ktorých, chceme vytvoriť 

zážitkové 
čítanie 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ - 

18 
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 pozitívny vzťah k literatúre a rozvíjame u nich 
schopnosť porozumieť a zreprodukovať prečítané. 

počas jarných 
prázdnin 

S kamarátkou 
Terkou a Jakubkom 
 

Informačná výchova a cyklus malých rozprávkových 
čítaní pre prvákov špeciálnej základnej školy 

informačná 
výchova a 
zážitkové 
čítanie 

 žiaci 
špeciálnej ZŠ 

22 

Vláčiky a ich život 
na koľajniciach 

Zoznámenie sa s knižnicou, prvé kroky po knižnici, 
rozprávkové knihy a príbehy v nich, zaujímavé knihy o 
vláčikoch a lokomotívach v súvislosti s inštalovanou 
výstavou v knižnici. 

informačná 
výchova 

 predškoláci 
MŠ 

14 

Čítaním k lepšiemu 
mentálnemu 
zdraviu 

TSK - Biblioterapia, zážitkové čítanie pre 
znevýhodnených občanov,  zároveň v rámci akcie Daruj 
knihu seniorovi knižnica venovala obyvateľom 
zariadenia 22 burzových kníh. 

zážitkové 
čítanie 

 

seniori 
zariadenia 
Lumen 
Trebišov 

26 

Kamaráti z leporela 
 

 
Prázdninový relax a zážitkové popoludnie s tvorivou 
dielňou pre deti. 

tvorivá dielňa  

predškoláci, 
žiaci ZŠ - 
počas jarných 
prázdnin 

18 

Krížom krážom 
TSK - spoznávanie knižnice a interaktívne zábavné hry a 
osemsmerovky prostredníctvom prezentácie. 

interaktívna 
prezentácia 

 
obyvatelia 
Charit. domu 
v Trebišove 

18 

Prázdninová 
knižnica 

TSK - predstavenie kníh a knižnice spojené s 
interaktívnymi hrami a súťažami 

Inform.výchova, 
interaktívne hry 
a súťaže 

 
prázdninujúce 
deti -jarné 
prázdniny 

18 

S kamarátkou 
Terkou a Jakubkom 

Informačná výchova a cyklus malých rozprávkových 
čítaní pre prvákov špeciálnej základnej školy 

informačná 
výchova 

 žiaci 
špeciálnej ZŠ 

18 

Tlieskajme a 
hrajme sa 

TSK - hudobná pedagogička cez hudobné vibrácie, 
rytmus a spev navodila deťom a rodičom príjemné 
emócie a pocity. 

muzikománia  batoľatá a ich 
rodičia 

32 

Knižnica Vás víta 
Prvé zoznámenie sa s knižnicou a jej činnosťami, 
orientácia v knižnici, prvé knihy a rozprávkové príbehy 
v nich. 

informačná 
výchova 

 
žiaci ZŠ - I. 
stupňa 
špeciálnej ZŠ 

11 

COVID-19 DOVI / 
Knižnica v akcii 
 

Komiks na pobavenie a prezentáciu knižnice počas 
karantény, online dosah fb - 544 

komiks online áno verejnosť 82 

Vaša najmilšia 
kniha v čase 
koronavírusu 

Ktoré knihy Vám urobili radosť v čase karantény pre 
koronavírus? online dosah fb - 995 

anketa online áno verejnosť 285 

Tajomstvá 
slovenských hradov 

Čarovný svet príbehov a spoločné rozvíjanie svojich 
kompetencií a zručností, kým trávime čas doma. Online 
sprístupnenie prvej z desiatich povestí o slovenských 
hradoch. Online dosah fb 286. 

interaktívne hry 
a súťaže online 

áno 
žiaci ZŠ, 
študenti, 
verejnosť 

38 

Tajomstvá 
slovenských hradov 

Čarovný svet príbehov a spoločné rozvíjanie svojich 
kompetencií a zručností, kým trávime čas doma. Online 
sprístupnenie druhej z desiatich povestí o slovenských 
hradoch. Online dosah fb 227 

interaktívne hry 
a súťaže online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

 
24 

 
 
  

APRÍL      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účast
níkov 

Tajomstvá 
slovenských hradov 

Čarovný svet príbehov a spoločné rozvíjanie svojich 
kompetencií a zručností, kým trávime čas doma. Online 
sprístupnenie tretej z desiatich povestí o slovenských 
hradoch. Online dosah fb 217. 

interaktívne hry 
a súťaže online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

28 

Tvoja 
najobľúbenejšia 

Ktorá detská kniha je vaša najobľúbenejšia a prečo? 
Anketa v rámci Medzinárodného dňa detskej knihy. 

anketa online áno 
žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 

272 



 

49 

detská kniha 
 

Online dosah fb 1781. široká 
verejnosť 

Tajomstvá 
slovenských hradov 

Čarovný svet príbehov a spoločné rozvíjanie svojich 
kompetencií a zručností, kým trávime čas doma. Online 
sprístupnenie štvrtej z desiatich povestí o slovenských 
hradoch. Online dosah fb 291. 

interaktívne hry 
a súťaže online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

30 

Zachráň princeznú 
 

Hádanka, v ktorej máš uhádnuť názvy kníh a pomôcť 
tak smelému Jankovi vyslobodiť princeznú Justínku z 
pazúrov zlého draka. Online dosah fb 803. 

minikvíz online áno 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

77 

Tajomstvá 
slovenských hradov 

Čarovný svet príbehov a spoločné rozvíjanie svojich 
kompetencií a zručností, kým trávime čas doma. Online 
sprístupnenie piatej z desiatich povestí o slovenských 
hradoch. Online dosah fb 237. 

interaktívne hry 
a súťaže online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

25 

Literárne okienko 
nielen pre 
študentov 
 

Krátke videá známych osobností slovenskej či svetovej 
literatúry nielen pre maturantov - Martin Kukučín – 
slovenský dramatik, prozaik. Online dosah fb 900 

prezentácia 
tvorby autora 
online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

111 

Tajomstvá 
slovenských hradov 

Čarovný svet príbehov a spoločné rozvíjanie svojich 
kompetencií a zručností, kým trávime čas doma. Online 
sprístupnenie šiestej z desiatich povestí o slovenských 
hradoch. Online dosah fb 248 

interaktívne hry 
a súťaže online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

25 

Ľúbostné romány 
Hádanka, v ktorej tlačiarenský škriatok vymazal na 4 
obálkach kníh ich názvy. Úlohou bolo podľa indícií 
uhádnuť názvy. Online dosah fb 773. 

online hádanky áno 
široká 
verejnosť 

112 

Literárne okienko 
nielen pre 
študentov 

Krátke videá známych osobností slovenskej či svetovej 
literatúry nielen pre maturantov Jozef Gregor – 
Tajovský – slovenský dramatik, prozaik. Online dosah 
fb 608. 

prezentácia 
tvorby autora 
online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

63 

Tajomstvá 
slovenských hradov 

Čarovný svet príbehov a spoločné rozvíjanie svojich 
kompetencií a zručností, kým trávime čas doma. Online 
sprístupnenie siedmej z desiatich povestí o 
slovenských hradoch. Online dosah fb 233. 

interaktívne hry 
a súťaže online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

29 

Tajomstvá 
slovenských hradov 

Čarovný svet príbehov a spoločné rozvíjanie svojich 
kompetencií a zručností, kým trávime čas doma. Online 
sprístupnenie ôsmej z desiatich povestí o slovenských 
hradoch. Online dosah fb 244. 

interaktívne hry 
a súťaže online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

18 

Tajomstvá 
slovenských hradov 

Čarovný svet príbehov a spoločné rozvíjanie svojich 
kompetencií a zručností, kým trávime čas doma. Online 
sprístupnenie deviatej z desiatich povestí o 
slovenských hradoch. Online dosah fb 183. 

interaktívne hry 
a súťaže online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

11 

Tajomstvá 
slovenských hradov 

Čarovný svet príbehov a spoločné rozvíjanie svojich 
kompetencií a zručností, kým trávime čas doma. Online 
sprístupnenie desiatej z desiatich povestí o 
slovenských hradoch. Online dosah fb 260. 

interaktívne hry 
a súťaže online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

21 

Literárne okienko 
nielen pre 
študentov 

Krátke videá známych osobností slovenskej či svetovej 
literatúry nielen pre maturantov Milo Urban – 
slovenský prozaik. Online dosah fb 451.. 

prezentácia 
tvorby autora 

áno 
žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
verejnosť 

25 

Vichodňarske 
rozpravočki od 
Jožka Jenča 

Predstavenie jednej z rozprávok v podaní samotného 
autora Jožka Jenča. namiesto plánovanej besedy, ktorú 
zastavila korona kríza. Online dosah fb 449. 

online čítanie áno 
žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
verejnosť 

53 

MÁJ      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účast
níkov 

Vláčiky ožívajú 
nielen v knižnici, 
ale aj v úlohách a 

Zábava a poučenie v železničnom minikvíze súvisiaca s 
knihou Život na koľajniciach a výstavou. Prvá úloha: 
Znelky používané na železničných staniciach. Online 

minikvíz online áno 
žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 

58 



 

50 

omaľovánkach dosah fb 766. verejnosť 

Vláčiky ožívajú 
nielen v knižnici, 
ale aj v úlohách a 
omaľovánkach 

Zábava a poučenie v železničnom minikvíze súvisiaca s 
knihou Život na koľajniciach a výstavou. Tretia úloha: 
Mená rušňov. Online dosah fb 822. 

minikvíz online áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

86 

Vláčiky ožívajú 
nielen v knižnici, 
ale aj v úlohách a 
omaľovánkach 

Zábava a poučenie v železničnom minikvíze súvisiaca s 
knihou Život na koľajniciach a výstavou. Druhá úloha: 
Rotunda – budova v rušňovom depe. Online dosah fb 
408. 

minikvíz online áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

17 

Vláčiky ožívajú 
nielen v knižnici, 
ale aj v úlohách a 
omaľovánkach 

 
Zábava a poučenie v železničnom minikvíze súvisiaca s 
knihou Život na koľajniciach a výstavou. Štvrtá úloha: 
Určiť pomenovania štyroch rušňov z knihy. Online 
dosah fb 233. 

minikvíz online áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

10 

Čítanie v kríze: 
Akcia v knihe – 
Kniha v akcii. 

Celoslovenská online konferencia prezentácie 14-tich 
knižníc zo Slovenska počas korona krízy. Online dosah 
fb 498 

online 
konferencia 

 verejnosť 17 

Čítame z domu 

Celoslovenský projekt Celé Slovensko číta deťom v 
podobe online čítania. Každý deň inú rozprávku čítali 
deťom herci, spisovatelia, učitelia i dobrovoľníci. 
Online dosah fb 420. 

online čítanie áno 

predškoláci, 
žiaci ZŠ, 
znevýhodnení 
žiaci ZŠ 

47 

Život na 
koľajniciach 

Virtuálna prehliadka výstavy ilustrácií Zuzany Fuskovej 
a fotografií Lenky Šingovskej z knihy Slovensko krajina 
plná tajomstiev "Život na koľajniciach. Online dosah fb 
305. 

virtuálna 
prehliadka 
výstavy 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

226 

Májové inšpirácie 
Poetická tvorba tzv. šuflíková, začínajúcich autorov na 
všeobecné témy, tému lásky, ale nielen k človeku, ale 
aj k prírode či svojmu mestu... Online dosah fb 474. 

súťaž áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

30 

JÚN      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účast
níkov 

Detské riekanky v 
našich knihách 

Intelektualizácia reči, spresnenie vyjadrovania, slovná 
zásoba najmä u detí do 6 rokov. Online dosah fb 471. 

hračky, 
rýmovačky, 
riekanky, 
prešmyčky 

áno 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

58 

Knižnica plná 
automobilových 
pretekárov 

Žiaci, ako vodiči značkových automobilov, riešili na 
oddeleniach knižnice rôzne úlohy týkajúce sa 
orientácie v knižnici a uloženia fondu, išlo o správne 
vyhľadávanie literatúry na danú tému. 

informačná 
výchova 

 školský klub 
ZŠ 

22 

Potrápme si 
mozgové závity 

Tri úlohy, ktoré precvičili postreh a rýchlosť vnímania. 
Online dosah fb 404. 

tréning pamäti 
online 

áno 
žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
verejnosť 

22 

Spoznaj lepšie našu 
krajinu 

Informačná výchova zameraná na orientáciu rôznych 
druhov máp SR - okresy, kraje, regióny a porovnávanie 
ich rozdielov. 

informačná 
výchova 

 žiaci ZŠ 17 

Literárne okienko 
nielen pre 
študentov 

Krátke videá známych osobností slovenskej či svetovej 
literatúry nielen pre maturantov Božena Slančíková – 
Timrava – slovenská dramatička, prozaička. Online 
dosah fb 408. 

prezentácia 
tvorby autora 
online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

21 

Týždeň začneme 
hravo 

Vyskúšajte, zasmejte sa a podeľte sa s nami v 
komentároch so slovami či vetami, na ktoré ste 
natrafili. Online dosah fb 559. 

anketa online áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

70 

Knižnica plná 
automobilových 

Žiaci, ako vodiči značkových automobilov, riešili na 
oddeleniach knižnice rôzne úlohy týkajúce sa 

informačná 
výchova 

 žiaci ZŠ 18 



 

51 

pretekárov orientácie v knižnici a uloženia fondu, išlo o správne 
vyhľadávanie literatúry na danú tému. 

Emoji hádanky pre 
deti - 4 rozprávky 

Malé emoji hádanky, ktoré, prostredníctvom puzzle, v 
sebe ukrývali 4 známe rozprávkové príbehy pre deti. 
Online dosah fb 634. 

emoji hádanka 
online 

áno 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

60 

Piknikový bazár 
kníh 

Bazár spojený so zážitkovým čítaním a spoznávaním 
našich najbežnejších byliniek v okolí, výmena kníh, 
časopisov tak pre deti ako aj rodičov a pre všetkých 
milovníkov kníh. Online dosah fb 498. 

zážitkové 
čítanie 

áno žiaci ZŠ 48 

Emoji hádanky pre 
dospelých - 4 
detektívky 
 

Emoji hádanky, ktoré, prostredníctvom puzzle, v sebe 
ukrývajú 4 severské detektívne príbehy pre dospelých. 
Online dosah fb 535. 

emoji hádanka 
online 

áno 
mládež a 
dospelí 

50 

Výnimočné, ale 
predsa, letné 
prázdniny sú opäť 
tu 

Prázdninové tipy a odporúčania našich knižných titulov 
a rôznych knižných hrdinov na voľné prázdninové dni. 
Online dosah fb 262. 

knižné tipy na 
prázdniny 

áno 
žiaci ZŠ, 
študenti SŠ 

28 

Život na 
koľajniciach 

Prehliadka výstavy ilustrácií Zuzany Fuskovej a 
fotografií Lenky Šingovskej z knihy "Slovensko - krajina 
plná tajomstiev, Život na koľajniciach" 

výstava  

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

310 

Emoji hádanky pre 
dospelých - ženské 
romány 

Emoji hádanky pre dospelých - ženské romány - emoji 
hádanky, ktoré, prostredníctvom puzzle, v sebe 
ukrývajú príbehy pre dospelých. Online dosah fb 276 

emoji hádanka 
online 

áno 
mládež a 
dospelí 

26 

Fanklub 
mládežníckej knihy 

Posedenie mladých čitateľov pri knihách a aktivitách 
spojených s knihami a autormi kníh, voľné rozhovory a 
debaty o knihách. 

interaktívne 
stretnutia 
mladých 

 žiaci ZŠ, 
študenti SŠ 

14 

Príroda nepozná 
hranice 

Výtvarná súťaž: "Ochrana vodných a močiarnych 
spoločenstiev na území Medzibodrožia" v rámci 
cezhraničnej spolupráce Interreg pre deti od 9 - 16 
rokov. Cieľom je podporovať kreativitu u detí a rozvíjať 
ich schopnosti vyjadrovať sa k záujmovým témam bez 
slov 

výtvarná súťaž  deti od 9 do 
16 rokov 

51 

JÚL      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účast
níkov 

Návšteva v 
rozprávke s 
maňuškami 

V rámci prázdninových aktivít "Koktail prázdninových 
čítaní a hraní" -tvorivá dielňa so zameraním na rozvoj 
tvorivosti a fantázie detí pri výrobe rozprávkových 
maňušiek. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

7 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách. 

vedomostné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

8 

Letná hádanka na 
víkend 

Vtipná letná hádanka pre všetkých, ktorí sa chcú 
pobaviť, pousmiať a zahádať si. Online dosah fb 524. 

emoji hádanka 
online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

54 

Prečo je letné 
čítanie také 
dôležité? 
 

Čítanie s porozumením, rozbor prečítaného príbehu a 
hrdinov, hra s knihami, ktoré sú pre deti 
najzaujímavejšie s cieľom povzbudiť a vytvoriť lásku k 
literatúre a k rekreačnému čítaniu. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ 

11 

Automobilová 
jazda knižnicou 

V rámci prázdninových aktivít "Koktail prázdninových 
čítaní a hraní" - hravé prázdninové aktivity, zúčastnení, 
ako vodiči vyžrebovaných áut, jazdili oddeleniami 
knižnice, na každom oddelení (servisnom boxe) plnili 

hravé 
prázdninové 
aktivity 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ 

11 
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úlohy spojené s automobilovými značkami. 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách. 

vedomostné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť. 

11 

Príbehy z ozónu 

Zaujímavá aktivita na precvičenie pamäte a našej 
všímavosti. Do bežného textu sme zakomponovali 
názvy 11 kníh, ktoré mali návštevníci webu uhádnuť. 
Online dosah fb 227. 

interaktívne hry 
a súťaže online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

19 

Literárne okienko 
nielen pre 
študentov 

Krátke videá známych osobností slovenskej či svetovej 
literatúry nielen pre maturantov, tentokrát Dobroslav 
Chrobák - slovenský prozaik, esejista, kultúrny 
publicista a literárny kritik. Online dosah fb 469.. 

interaktívna 
prezentácia 
online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

21 

Knižnica-priestor 
pre váš oddych 

Informačná výchova pre zdravotne postihnutých 
klientov charitného domu J. Machalu, so zameraním na 
ukážku aktivít a priestorov knižnice, o možnostiach 
využívania knižnice ako oddychovej zóny aj pre týchto 
používateľov. 

informačná 
výchova 

 
klienti 
charitného 
domu 

12 

Snívame lebo 
čítame 

V rámci prázdninových aktivít "Koktail prázdninových 
čítaní a hraní" - spoznávanie reality prostredníctvom 
príbehov, ktoré ponúkli deťom priestor pre zážitok, 
pohyb, prácu s postavami z príbehu, byť súčasťou 
samotného príbehu. 

storytelling  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

14 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách. 

vedomostné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

7 

Automobilové 
značky 

Zaujímavosti o vzniku automobilových značiek, čo 
znamená logo na vašom aute. V priložených krížovkách 
sa dozviete celé mená automobilových tvorcov. Online 
dosah fb 243. 

interaktívne hry 
online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

8 

Knižný humor 

Humorné inštrukcie pre majiteľov čitateľského 
preukazu. Postavy a situácie v článku nie sú reálne, 
podobnosť s realitou je čisto náhodná. Online dosah fb 
493. 

interaktívne hry 
a súťaže online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

46 

Drobnosť, ktorá 
poteší 

V rámci prázdninových aktivít "Koktail prázdninových 
čítaní a hraní" - tvorivá dielňa, v ktorej sa s láskou 
vyrábali rôzne originálne darčeky, ktoré motivovali deti 
zažiť radosť s "dávania". 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

12 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách 

vedomostné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

7 

Múdrosti tohto 
sveta 
 

Motivačné vtipy, citáty, hádanky, múdre rady a 
nápady. Online dosah fb 309. 

interaktívne hry 
online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť  

27 

Prečo je letné 
čítanie také 
dôležité? 
 

Čítanie s porozumením, rozbor prečítaného príbehu a 
hrdinov, hra s knihami, ktoré sú pre deti 
najzaujímavejšie s cieľom povzbudiť a vytvoriť lásku k 
literatúre a k rekreačnému čítaniu. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ 

8 

Letné prekvapenie 

Letné prekvapenie 
Interaktívny vedomostný minikvíz zameraný na naše 
literárne okienko nielen pre študentov. Online dosah 
fb 214. 

minikvíz online áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

27 
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Záhady v knihách a 
knižnici 
 

V rámci prázdninových aktivít "Koktail prázdninových 
čítaní a hraní" - interaktívne hry, riešenia knižných 
záhad za pomoci detektívnych kníh a popletených 
odkazov, tiež záhady stratených a strácaných kníh v 
knižnici 

riešenie záhad  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

9 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách 

vedomostné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť. 

16 

AUGUST      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účast
níkov 

Naše nové knihy 
 

Nové náučné knihy v knižnici, ktoré prostredníctvom 
vtipných hádaniek, rýmovačiek prezentujeme našim 
čitateľom. Online dosah fb 495. 

interaktívna 
prezentácia 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

98 

Prečo je letné 
čítanie také 
dôležité? 
 

Čítanie s porozumením, rozbor prečítaného príbehu a 
hrdinov, hra s knihami, ktoré sú pre deti 
najzaujímavejšie s cieľom povzbudiť a vytvoriť lásku k 
literatúre a k rekreačnému čítaniu 

stretnutia 
rodičov a detí 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ 

6 

Spoznávame 
nepoznané 

V rámci prázdninových aktivít "Koktail prázdninových 
čítaní a hraní" - edukačné interaktívne hry so 
zameraním na spoznávanie rozdielov v tradíciách 
jednotlivých regiónov Slovenska. 

edukačné hry  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

6 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 
 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách. 

vedomostné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

12 

Maľované leto 
 

V rámci prázdninových aktivít "Koktail prázdninových 
čítaní a hraní" - tvorivá kreatívna dielnička so 
zameraním na letné prázdninové zážitky detí. 

tvorivá dielňa  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

13 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách. 

vedomostné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

8 

Prečo je letné 
čítanie také 
dôležité? 
 

Čítanie s porozumením, rozbor prečítaného príbehu a 
hrdinov, hra s knihami, ktoré sú pre deti 
najzaujímavejšie s cieľom povzbudiť a vytvoriť lásku k 
literatúre a k rekreačnému čítaniu. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ 

5 

Rozprávkové 
cestovanie 
 

V rámci prázdninových aktivít "Koktail prázdninových 
čítaní a hraní" - edukačné interaktívne hry - bádanie v 
knihách súvisiace s hlavnými hrdinami dobrodružných 
kníh. 

edukačné hry  predškoláci, 
žiaci ZŠ 

9 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách. 

vedomostné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

5 

KNIHOVNÍČEK - 
letný čitateľský 
tábor 
 

Detský letný čitateľský tábor s celodennými aktivitami, 
spojené so zábavou v prírode, storytellingom, 
táborovým čítaním, výletom, kvízmi a súťažami ... 

letný tábor  žiaci ZŠ 23 

Mapujeme bohaté 
dejiny železničnej 
dopravy 

Beseda s Lenkou Šingovskou, šéfredaktorkou 
vydavateľstva Class, o jej novej knihe s podtitulom 
„Život na koľajniciach“, ktorá je piatym dielom knižnej 

autorská beseda  žiaci ZŠ 27 
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série z cyklu Slovensko – krajina plná tajomstiev. 

KNIHOVNÍČEK - 
letný čitateľský 
tábor 

Zábavný deň v prírode - detský letný čitateľský tábor s 
celodennými aktivitami, spojené so zábavou v prírode, 
storytellingom, táborovým čítaním, výletom, kvízmi a 
súťažami ... 

letný tábor  žiaci ZŠ 23 

Pohyb a zábava 
Športovo-zábavné súťaže a hry pre deti do 15 rokov v 
mestskom parku s OZ Dračia stopa v rámci projektu 
"Happening v knižnici". 

outdoorové hry, 
šport a zábava 

 žiaci ZŠ 152 

KNIHOVNÍČEK - 
letný čitateľský 
tábor 
 

Tvorivo-spoločenský deň - detský letný čitateľský tábor 
s celodennými aktivitami, spojené so zábavou v 
prírode, storytellingom, táborovým čítaním, výletom, 
kvízmi a súťažami ... 

letný tábor  žiaci ZŠ 23 

Moje prázdniny 
V rámci prázdninových aktivít "Koktail prázdninových 
čítaní a hraní" - koláž kreslených prázdninových naj 
zážitkov 

hravé 
prázdninové 
aktivity 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ 

16 

Škola ornamentu 
 

S Gabrielou Čiasnohovou, deti si vyfarbovaním 
dekorovaného písma umelca Kostelníčka i tvorbou 
vlastného ornamentu, precvičili svoje kresliarske a 
maliarske schopnosti. 

kreatívny 
workshop a 
tvorivá dielňa 

 žiaci ZŠ 23 

KNIHOVNÍČEK - 
letný čitateľský 
tábor 
 

Hradný výlet a krásne spomienky - detský letný 
čitateľský tábor s celodennými aktivitami, spojené so 
zábavou v prírode, storytellingom, táborovým čítaním, 
výletom, kvízmi a súťažami ... 

letný tábor  žiaci ZŠ 23 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 
 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách. 

vedomostné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

2 

Táborujeme v 
Knihovníčku 

V rámci letného tábora sa deti zoznamovali aj s 
knižnicou a jej službami, základnými pravidlami a 
povinnosťami pri interaktívnych hrách a súťažení. 

informačná 
výchova, 
interaktívne hry 
a súťaže 

 
účastníci 
letného 
tábora 

25 

Fanklub 
mládežníckej knihy 

Posedenie mladých čitateľov pri knihách a aktivitách 
spojených s knihami a autormi kníh, voľné rozhovory a 
debaty o knihách. 

interaktívne 
stretnutia 
mladých 

 žiaci ZŠ, 
študenti SŠ 

8 

KNIHOVNÍČEK - 
letný čitateľský 
tábor 
 

Ale nám to ubehlo - detský letný čitateľský tábor s 
celodennými aktivitami, spojené so zábavou v prírode, 
storytellingom, táborovým čítaním, výletom, kvízmi a 
súťažami ... 

letný tábor  žiaci ZŠ 23 

Baby time - 
batoľatá v knižnici 
 

Deti u nás spoznávajú svoju prvú knihu, naučia sa nové 
slová, rozvíjajú slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

28 

Slovenský 
ornament majstra 
Kostelníčka 
 

Putovná výstava, ktorej obsahom je výber z tvorby 
najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu, 
zberateľa a maliara slovenských ornamentov, majstra 
Štefana Leonarda Kostelníčka. 

výstava  

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

480 

SEPTEMBER      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účast
níkov 

Kreatívne starnutie 
 

Zábavný, odpočinkový a meditačný relax v knižnici, v 
podobe spoločenských, vzdelávacích, logických a 
vedomostných hier, či antistresovýchomaľovánok, 
ktoré seniori môžu v našej knižnici naplno využívať. 

zábavný, 
odpočinkový a 
meditačný relax 

 seniori, 
verejnosť 

21 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 
 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách 

vedomostné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

27 
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Baby time - 
batoľatá v knižnici 
 

Deti u nás spoznávajú svoju prvú knihu, naučia sa nové 
slová, rozvíjajú slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

36 

ITY učenie nikdy 
nekončí 
 

Cieľom je vysvetliť jednoduchou a zábavnou formou 
prácu z informačnými technológiami pre tých, ktorým 
je takáto činnosť cudzia, nová, ale lákavá. Vítaný je 
každý, kto má záujem sa niečo nové naučiť a dozvedieť. 

celodenná PC 
služba 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

17 

Maľujeme vľavo-
vpravo 
 

Tvorivé ilustrátorské workshopy pre deti s 
výtvarníčkou Ľubicou SuchalovouHarichovou. Na 
obidvoch workshopoch výtvarníčka predviedla 
maľovanie ľavou a pravou rukou súčasne. 

workshop  žiaci ZŠ 37 

Práca s PC, vaše 
základy pre život 

Informačná výchova zameraná na praktickú ukážku 
práce s PC a internetom pre širokú čitateľskú 
verejnosť. Základom bolo nadobudnutie zručností s 
informačnými technológiami podľa požiadaviek 
návštevníkov. 

informačná 
výchova 

 široká 
verejnosť 

8 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 
 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách. 

rodinné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

24 

Baby time - 
batoľatá v knižnici 
 

Deti u nás spoznávajú svoju prvú knihu, naučia sa nové 
slová, rozvíjajú slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

22 

Automobiloví 
pretekári v knižnici 

Informačná výchova v knižnici hravou formou, s 
maketami a jazdou po knižnici, zoznámenie sa deti 
špeciálnej ZŠ s pravidlami a povinnosťami v knižnici. 

informačná 
výchova 

 žiaci 
špeciálnej ZŠ 

26 

Tajomné, záhadné 
a ... 

Autorská beseda so slovenským autorom krimi 
príbehov Jurajom THALOM. 

autorská beseda  
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

18 

Začiatok 
vyhľadávania je v 
online katalógu 

Informačná výchova zameraná na vyhľadávanie a 
rezervácie titulov, dostupnosť dokumentov, rozšírené 
vyhľadávanie, predmetové heslá a správne kľúčové 
slová. 

informačná 
výchova 

 študenti SŠ 21 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 
 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách. 

rodinné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

 
18 

Ako zostať slušným 
človekom 

Interaktívna prednáška herečky, trénerky 
komunikačných zručností a občianskej aktivistky Ľubice 
Blaškovičovej. 

interaktívna 
prednáška 

 študenti SŠ 45 

Ako zostať slušným 
človekom 

Interaktívna prednáška herečky, trénerky 
komunikačných zručností a občianskej aktivistky Ľubice 
Blaškovičovej pre študentov Obchodnej akadémie TV. 

interaktívna 
prednáška 

 študenti SŠ 17 

Baby time - 
batoľatá v knižnici 

Deti u nás spoznávajú svoju prvú knihu, naučia sa nové 
slová, rozvíjajú slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

26 

Príroda nepozná 
hranice 

Prvý deň projektu – plavba loďou po rieke Bodrog-
spoznávanie biotopov, vodná turistika, dôraz na 
zodpovedné a ohľaduplné správanie sa ľudí-detí k 
prírode – prednášky vodohospodára, ochrancu prírody 
a ornitológa. 

prednášky o 
životnom 
prostredí pri 
plavbe loď 

 
žiaci ZŠ, 
pedagógovia, 
prednášajúci 

50 

Do knižnice prídete, 
všeličo sa dozviete 

Informačná výchova pre tretiakov so zameraním na 
spoznanie činnosti knižnice, na jej aktivity a knihy 
vhodné pre tretiakov. 

informačná 
výchova 

 žiaci ZŠ 21 

Príroda nepozná 
hranice 

Druhý deň projektu - online ENVIROfest pre maďarské 
základné školy, festival environmentálnych filmov, 
ktoré spájalo jedno – vzdávali hold prírode okolo nás a 

ENVIROfest  žiaci ZŠ a ich 
pedagógovia 

710 
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ponúkali návod, ako sa k nej máme správať - 
obohatenie vzdelávacieho procesu pri výuke o prírode. 

Začiatok 
vyhľadávania je v 
online katalógu 

Informačná výchova zameraná na vyhľadávanie a 
rezervácie titulov, dostupnosť dokumentov, rozšírené 
vyhľadávanie, predmetové heslá a správne kľúčové 
slová. 

informačná 
výchova 

 študenti SŠ 24 

Príroda nepozná 
hranice 

Druhý deň projektu - online ENVIROfest pre slov. 
základné školy, festival environmentálnych filmov, 
ktoré spájalo jedno – vzdávali hold prírode okolo nás a 
ponúkali návod, ako sa k nej máme správať - 
obohatenie vzdelávacieho procesu pri výuke o prírode. 

ENVIROfest  žiaci ZŠ 400 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách 

rodinné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

16 

Začiatok 
vyhľadávania je v 
online katalógu 

Informačná výchova zameraná na vyhľadávanie a 
rezervácie titulov, dostupnosť dokumentov, rozšírené 
vyhľadávanie, predmetové heslá a správne kľúčové 
slová. 

informačná 
výchova 

 študenti SŠ 19 

Fanklub 
mládežníckej knihy 

Posedenie mladých čitateľov pri knihách a aktivitách 
spojených s knihami a autormi kníh, voľné rozhovory a 
debaty o knihách. 

interaktívne 
stretnutia 
mladých 

 žiaci ZŠ, 
študenti SŠ 

22 

Baby time - 
batoľatá v knižnici 

Deti u nás spoznávajú svoju prvú knihu, naučia sa nové 
slová, rozvíjajú slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

16 

Kvások chutí, 
vyživuje, chráni nás 
a uzdravuje 

Prednáška certifikovanej pekárky, výživovej poradkyne, 
ktorá organizuje kurzy kváskovania po celom Slovensku 
NatyŽúreková Štefková. 

interaktívna 
prednáška 

 široká 
verejnosť 

31 

Kde bolo tam bolo 
Výstava ilustrácií a tapisérií výtvarníčky Ľubice 
SuchalovejHarichovej. 

výstava  široká 
verejnosť 

560 

OKTÓBER      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účast
níkov 

Kreatívne starnutie 

Zábavný, odpočinkový a meditačný relax v knižnici, v 
podobe spoločenských, vzdelávacích, logických a 
vedomostných hier, či antistresových omaľovánok, 
ktoré seniori môžu v našej knižnici naplno využívať. 

zábavný, 
odpočinkový a 
meditačný relax 

 seniori, 
verejnosť 

12 

Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách. 

rodinné 
spoločenské hry 

 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

11 

Baby time - 
batoľatá v knižnici 

Deti u nás spoznávajú svoju prvú knihu, naučia sa nové 
slová, rozvíjajú slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

13 

Čarosvet 
Výtvarná dielňa s ilustrátorkou Katarínou Ilkovičovou 
zameraná na jej tvorbu a knižné ilustrácie. 

výtvarná dielňa  žiaci ZŠ 21 

Čarosvet 
Výtvarná dielňa s ilustrátorkou Katarínou Ilkovičovou 
zameraná na jej tvorbu a knižné ilustrácie. 

výtvarná dielňa  žiaci ZŠ 24 

ITY učenie nikdy 
nekončí 

Cieľom je vysvetliť jednoduchou a zábavnou formou 
prácu z informačnými technológiami pre tých, ktorým 
je takáto činnosť cudzia, nová, ale lákavá.  

celodenná PC 
služba 

 
široká 
verejnosť, 
seniori 

7 

Posedenie pri 
japonskom 
zelenom čaji 

Kulinárksa beseda s Denisou Oginozameraná na 
spôsob života v krajine vychádzajúceho slnka, 
gastronómiu, japonskú kultúru a skutočný životný 
príbeh. 

kulinárska 
beseda 

 
široká 
verejnosť, 
seniori 

24 
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Rodinné hry a ich 
hranie v knižnici 
 

Spoločná zábava a časový priestor pre rodiny a 
viacgeneračné skupiny pri vedomostných 
spoločenských hrách. 

rodinné 
spoločenské hry 

 

zdravotne 
postihnuté 
deti, rodičia, 
starí rodičia, 
súrodenci 

9 

Baby time - 
batoľatá v knižnici 
 

Deti u nás spoznávajú svoju prvú knihu, naučia sa nové 
slová, rozvíjajú slovnú zásobu, socializujú sa v 
neznámom prostredí a učia sa prispôsobovať. 

stretnutia 
rodičov a detí 

 batoľatá a ich 
rodičia 

7 

Obrazy z rozprávok 
 

Výstava ukážok ilustrácií ilustrátorky Kataríny 
Ilkovičovej, ktorá sa venuje ilustráciám a grafickému 
dizajnu. 

výstava  široká 
verejnosť 

300 

Víkendové tvorenie 
- papierový ježko 

Online tvorivá dielňa - spestrenie jesenného víkendu 
vytvorením papierového ježka - spoločná kreatívna 
online aktivita pre deti a ich rodičov. Online dosah fb 
551 

online tvorivá 
dielňa 

áno 
deti, široká 
verejnosť 

68 

NOVEMBER      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

Onli
ne 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účast
níkov 

Spoznajte našu 
knižnicu 

Virtuálna prehliadka knižnice - spoznajte našu knižnicu. 
fb dosah 872 

virtuálna 
prehliadka 
knižnice 

áno 
široká 
verejnosť 

110 

Víkendové tvorenie 
- dubový mužíček 
 

Online tvorivá dielňa - spestrenie jesenného víkendu v 
rámci tvorivej dielne "Tvoríme z kníh" tentoraz z knihy 
"Ako Samko vyčaroval Dubového mužíčka" - spoločná 
kreatívna online aktivita pre deti a ich rodičov. Online 
dosah fb 294 

online tvorivá 
dielňa 

áno 
široká 
verejnosť 

16 

Víkendové tvorenie 
- voňavý ježko z 
kávových zŕn 

Online tvorivá dielňa - spestrenie jesenného víkendu v 
rámci tvorivej dielne "Tvoríme z kníh" - návod na 
vytvorenie originálnej dekorácie, ktorá rozvonia domov 
vôňou kávy - spoločná kreatívna online aktivita pre deti 
a ich rodičov. Fb dosah 440. 

online tvorivá 
dielňa 

áno 
široká 
verejnosť 

38 

Bosorky - strigy - 
mágia 

Katarína – 25. november - cyklus zvykov a tradícií 
zimného slnovratu na yuotube kanáli online 
prezentácia. Fb dosah169 

prezentácia 
online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

21 

Víkendové tvorenie 
- adventný veniec 

Víkendové tvorenie - adventný veniec - online tvorivá 
dielňa pre rodičov a deti - spestrenie jesenného 
víkendu v rámci tvorivej dielne "Tvoríme z kníh" - 
návod a inšpirácia na vytvorenie adventného venca, fb 
dosah 198 

online tvorivá 
dielňa 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť49 

49 

Bosorky - strigy - 
mágia 

Ondrej – 30. november - cyklus zvykov a tradícií 
zimného slnovratu na yuotube kanáli online 
prezentácia. Fb dosah141. 

prezentácia 
online 

áno 
široká 
verejnosť 

18 

Druhý život 
Vendulky V. 

Výstava fotografií českého fotografa J. Lukasa 
zachytávala na dvanástich paneloch príbeh židovského 
dievčaťa VendulkyVogelovej, ktorá ako dvanásť ročné 
dievča prežila Terezín, Osvienčim aj pochod smrti a 
stala sa symbolom holokaustu. 

výstava  

študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

120 

DECEMBER      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účast
níkov 

Adventné okienko - 
Bella 

Od 1. - 24. decembra, každý deň, sme našim čitateľom 
a návštevníkom ponúkli inú, zaujímavú novú knihu z 
nášho knižničného fondu, formou adventných okienok, 
v ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 

online 
prezentácia 

áno žiaci ZŠ 8 



 

58 

vianočné čítanie. Fb dosah 241 

Advent a vianočné 
obdobie 

Advent - malý pôst, prípravná doba na Vianoce a 
spoločný názov pre štyri nedele pred Kračunom. 
Vysvetlenie významu sviečok na adventnom venci. 
Zverejnené na webe knižnice, fb, yuotube, video na 
watch. Fb dosah 334 

prezentácia 
online 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

43 

Adventné okienko - 
Gauč alebo šťastie 
 

Adventné okienko - Gauč alebo šťastie 
Od 1. - 24. decembra, druhý deň sme našim čitateľom 
a návštevníkom ponúkli zaujímavú novú knihu z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 188. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

12 

Na kus reči s @ 
Peter PetkoOpet 

V rámci projektu "Happening v knižnici - stretnutie s 
autorom sa neuskutočnilo pre pandemické opatrenia, 
prebehla  online prezentácia autorovej tvorby. Fb 
dosah 664. 

prezentácia 
online 

áno 
žiaci ZŠ, 
verejnosť 

60 

Adventné okienko - 
Manželky po 
rokoch 

Od 1. - 24. decembra, tretí deň sme našim čitateľom 
ponúkli  zaujímavú novú knihu z nášho knižničného 
fondu formou adventných okienok, v ktorých sa 
nachádzala jej stručná anotácia. Fb dosah 341. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

31 

Bosorky - strigy - 
mágia 

Barbora – 4. december - cyklus zvykov a tradícií 
zimného slnovratu - online prezentácia na webe 
knižnice, na yuotube kanáli a facebooku. Fb dosah 145. 

online cyklus 
zvykov a tradícií 

áno 
široká 
verejnosť 

18 

Advent a vianočné 
obdobie 

Advent - malý pôst, prípravná doba na Vianoce a 
spoločný názov pre štyri nedele pred Kračunom. 
Vysvetlenie významu druhej sviečky na adventnom 
venci. Zverejnené na webe knižnice, facebooku, 
yuotube, video na watch. Fb dosah 281 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

29 

Adventné okienko - 
Listy z Afriky 
 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 259. 

online 
prezentácia 

áno žiaci ZŠ 8 

Bosorky - strigy - 
mágia 
 

Mikuláš – 6. december - cyklus zvykov a tradícií 
zimného slnovratu - online prezentácia na webe 
knižnice, na yuotube kanáli a facebooku. Fb dosah 350 

online cyklus 
zvykov a tradícií 

áno 
široká 
verejnosť 

36 

Víkendové tvorenie 
- darčeková 
Mikulášska 
pyramída 
 

V online tvorivej dielni si deti a rodičia, počas 
mikulášskeho víkendu, mohli spoločne s nami v rámci 
tvorivej dielne "Tvoríme z kníh", vyrobiť darčekovú 
krabičku na malé Mikulášske, a vianočné darčeky - 
návod na výrobu. Na facebooku a youtube s dosahom 
2 

online tvorivá 
dielňa 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

18 

Adventné okienko - 
Decembrový dar 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 139. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

14 

Adventné okienko - 
Vianoce s tetou 
Jozefínou 
 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 127. 

online 
prezentácia 

áno žiaci ZŠ 21 

Adventné okienko - 
Mojich desať rande 
na slepo 
 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 169. 

online 
prezentácia 

áno študenti SŠ 14 

Celé Slovensko číta 
deťom - Adventné 
čítanie 
 

Prvé, z piatich plánovaných online adventných čítaní 
realizovaných v samostatne komponovaných 
programoch - celoslovenské spoločné čítanie, ktorého 
cieľom je čítanie deťom 20 minút denne, každý deň. Fb 
dosah 123. 

online čítanie áno 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

7 



 

59 

Adventné okienko - 
Údolie 
 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 164. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

11 

Znace či neznace po 
našim? 
 

Zábavný kvíz inšpirovaný zimou a východniarskym 
nárečím o decembrových zvyklostiach a všeličom inom, 
plný zemplínskeho nárečia. Online na fb s dosahom 
346. 

minikvíz online áno 
široká 
verejnosť 

132 

Adventné okienko - 
Telo v 21. storočí 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 172. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

9 

Na skok do 
rozprávky 
 

Storytelling s Markou Staviarskou, autorkou kníh pre 
deti a mládež, v rámci projektu “Happening v knižnici“ 

storytelling  žiaci ZŠ 36 

Advent a vianočné 
obdobie 
 

Advent - malý pôst, prípravná doba na Vianoce a 
spoločný názov pre štyri nedele pred Kračunom. 
Vysvetlenie významu tretej sviečky na adventnom 
venci. Zverejnené na webe knižnice, facebooku, 
yuotube, video na watch. Fb dosah 324. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

18 

Adventné okienko - 
Právo na lásku 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 112. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

18 

Bosorky - strigy - 
mágia 
 

Lucia – 13. december - cyklus zvykov a tradícií zimného 
slnovratu - online prezentácia na webe knižnice, na 
yuotube kanáli a facebooku. Fb dosah 324. 

online cyklus 
zvykov a tradícií 

áno 
široká 
verejnosť 

41 

Adventné okienko - 
Tajný vianočný hosť 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 124. 

online 
prezentácia 

áno žiaci ZŠ 8 

Víkendové tvorenie 
- starenkine 
orechové rožky 

Podľa NatyŽúrekovej, ktorá bola hosťom knižnice, v 
rámci tvorivej dielne, "Tvoríme z kníh – pečieme na 
Vianoce z kvásku"-inšpirácia a návod na vianočné 
pečenie. Na youtube a facebooku s dosahom 256. 

online tvorivá 
dielňa 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

41 

Adventné okienko - 
Na bicykli po 
Slovensku 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 234. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

13 

Adventné okienko - 
21 lekcií pre 21. 
storočie 
 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 120. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

11 

Adventné okienko - 
Prečo JA? 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 145. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

18 

Celé Slovensko číta 
deťom - Adventné 
čítanie 

Druhé, z piatich plánovaných online adventných čítaní 
realizovaných v samostatne komponovaných 
programoch - celoslovenské spoločné čítanie, ktorého 
cieľom je čítanie deťom 20 minút denne, každý deň. Fb 
dosah 122. 

online čítanie áno 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

9 

Adventné okienko - 
Snehová sestra - 
príbeh o Vianociach 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 129. 

online 
prezentácia 

áno žiaci ZŠ 9 

Dni najkrajšie, 
sviatky najdrahšie 

Pripomenutie zvykov a tradícií našich predkov v čase 
radosti, lásky, šťastia a vďačnosti, v čase Vianoc, ktoré 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť, 

58 



 

60 

boli a sú symbolom pokoja, oddychu a pohody. Online 
prezentácia na webe, fb – dosah 294. 

seniori, 
zdravotne 
znevýhodnení 

Advent a vianočné 
obdobie 

Advent - malý pôst, prípravná doba na Vianoce a 
spoločný názov pre štyri nedele pred Kračunom. 
Vysvetlenie významu štvrtej sviečky na adventnom 
venci. Zverejnené na webe knižnice, facebooku, 
yuotube, video na watch. Fb dosah 561. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

21 

Adventné okienko - 
Počkám na Teba 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 137. 

online 
prezentácia 

áno študenti SŠ 15 

Celé Slovensko číta 
deťom - Adventné 
čítanie 

Tretie, z piatich plánovaných online adventných čítaní 
realizovaných v samostatne komponovaných 
programoch - celoslovenské spoločné čítanie, ktorého 
cieľom je čítanie deťom 20 minút denne, každý deň. Fb 
dosah 179. 

online čítanie áno 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

13 

Adventné okienko - 
Korisť 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 121 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

12 

Adventné okienko - 
Najkrajší dar na 
svete 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 129. 

online 
prezentácia 

áno žiaci ZŠ 7 

Celé Slovensko číta 
deťom - Adventné 
čítanie 

Štvrté, z piatich plánovaných online adventných čítaní 
realizovaných v samostatne komponovaných 
programoch - celoslovenské spoločné čítanie, ktorého 
cieľom je čítanie deťom 20 minút denne, každý deň. Fb 
dosah 146. 

online čítanie áno 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

8 

Víkendové tvorenie 
- z vecí, ktoré máte 
doma 

V online tvorivej dielni sme ponúkli inšpiráciu ako si z 
vecí, ktoré máme doma "po ruke" môžeme vyrobiť aj 
presne taký, ako v ukážke, vianočný svietnik ako 
dekoráciu. Na youtube a facebooku s dosahom 433. 

online tvorivá 
dielňa 

áno 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

62 

Adventné okienko - 
Luskáčik a Myší kráľ 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 161. 

online 
prezentácia 

áno žiaci ZŠ 13 

Adventné okienko - 
Zdravé a chutné 
mňamky 
 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 168. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

16 

Celé Slovensko číta 
deťom - Adventné 
čítanie 
 

Piate, z piatich plánovaných online adventných čítaní 
realizovaných v samostatne komponovaných 
programoch - celoslovenské spoločné čítanie, ktorého 
cieľom je čítanie deťom 20 minút denne, každý deň. Fb 
dosah 150. 

online čítanie áno 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

7 

Adventné okienko - 
Vietor vo vŕbach 
 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 262. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

21 

Adventné okienko - 
Vysníval som si Ťa 
 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 169. 

online 
prezentácia 

áno 
široká 
verejnosť 

17 

Predvianočné 
čítanie 
 

V čase lockdownu a predvianočnom čase online (video) 
krátkeho čítania. „Mamky upratujte a pečte koláčiky 
ďalej, oteckovia pomáhajte a vy deti, pozrite a 
vypočujte si krátku rozprávku“. Online na yuotube a fb 

online čítanie áno 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

37 



 

61 

 
Spolu uskutočnených podujatí:   173                     + 91 podujatí uskutočnených online 
Spolu návštevníkov podujatí:   6 723 
 
 Z toho: informačná výchova:  29 
               výstavy:  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s dosahom 280. 

Adventné okienko - 
Zasnežené 
rozprávky 
 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 155. 

online 
prezentácia 

áno žiaci ZŠ 18 

Adventné okienko - 
Vianočná koleda 

Od 1. - 24. decembra, zaujímavá nová kniha z nášho 
knižničného fondu formou adventných okienok, v 
ktorých sa nachádzala jej stručná anotácia s tipom na 
vianočné čítanie. Fb dosah 147. 

online 
prezentácia 

áno žiaci ZŠ 14 

Vianočné čítanie 
 

Na štedrý deň sme v krátkom videu na yuotube a 
facebooku ponúkli deťom možnosť vypočuť si príbeh 
Tajný vianočný hosť. Čítaním ukážky sme spestrili 
predvianočné chvíle čakania na darčeky. Online 
zverejnené na yuotube a fb s dosahom 533. 

online čítanie áno 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

51 

predSilvestrovské 
pobavenie 

Online stručná, ale zábavná predSilvestrovská anketa 
pre našich priaznivcov o tom, s akou knihou plánujú 
ukončiť rok 2020. FB dosah 142. 

anketa online áno 
široká 
verejnosť 

211 

Nekončiace kúzlo 
Vianoc 

Výstava prác študentov strednej odbornej školy – 
obrazy, s vianočnou tématikou, namaľované na 
školských laviciach. Výstava nainštalovaná v knižnici 
celý december, online prezentácia na yuotube kanáli, 
facebooku s dosahom 1088. 

výstava áno 
široká 
verejnosť 

196 
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