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Úvodom 
 

 
Rozveseľte sa a pamätajte, 

keď to bude ťažké,  
zoberte si knihu a prečítajte  

si ju! 
 
  Keď sa obzriem späť a  pozerám sa dopredu, tak 
môžem len konštatovať, že toto obdobie mi 
poskytlo príležitosť hlbšie sa  zamyslieť, čo znamená 
knižnica. Rok 2021 bol rokom, kde sme mali 
mnohokrát zavedené protipandemické opatrenia, 
aby sme zabezpečili ochranu nielen našich 
zamestnancov, ale  aj  návštevníkov knižnice. Cez to 
všetko, našimi dverami prešlo 35 543 návštevníkov. 
Nebolo maličkosťou z našej strany im ponúknuť 
dobrú knihu, či chvíle zábavy a  relaxu v  tom 
náročnom období. Čo bolo možné, sme presunuli do 
virtuálneho prostredia. Po celú dobu sme ponúkali 

na našom webe a  sociálnych sieťach informácie o  novinkách v  knižnom fonde, ale  aj 
o ponuke našich služieb. Bežné výpožičné služby sa preklopili na bezkontaktné, 
objednávky kníh prebiehali cez on-line katalóg, emaily, telefóny a aktivity museli byť 
obmedzené. Napriek tomu sme stihli  zorganizovať väčšinu besied s autormi či stretnutia 
so školami. Tieto okolnosti boli pre nás výzvou a  príležitosťou, aby sme v  týchto 
podmienkach boli schopní ponúknuť aj pridanú hodnotu a to  v  podobe nových služieb. 
Zaviedli sme ďalšiu bezkontaktnú službu, k biblioboxu sme pridali knihobox, obohatili sme 
naše širokospektrálne  aktivity v  nových informačných technológiách a  to  prechodom na 
technologicky vyšší nový knižnično-informačný systém Dawinci, či spustenie interaktívnej 
podlahy obsahujúcej rôzne sety nielen pre deti, ale aj hendikepovaných či seniorov. 
 Aj naďalej sa budeme snažiť reflektovať na meniace sa potreby našich návštevníkov 
inovatívnymi službami, pretože aj tento rok nám ukázal, že vieme byť flexibilní.    
   Samozrejme, že pre mňa sú dobrí zamestnanci knižnice základom, pretože z nich 
vychádzajú všetky úžasné príbehy a  robia našu knižnicu takou výnimočnou. No a 
v neposlednom rade musím spomenúť aj  to, že  radi počúvame od našich návštevníkov, 
čo pre nich knižnica znamená. Preto sme tu, aby sme slúžili a spájali ľudí skvelými knihami 
a novými nápadmi.  
 

 
                                                                         

                                                                                                                       riaditeľka 
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1. Všeobecná charakteristika organizácie 
 
   Zemplínska knižnica v Trebišove je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho 
kraja, ktorý je jej zriaďovateľom. V roku 2021 bola príspevkovou organizáciou s vlastnou 
právnou subjektivitou. V rámci svojej pôsobnosti plní kultúrnu, informačnú a vzdelávaciu 
funkciu, je regionálnou knižnicou pre okres Trebišov a zároveň mestskou knižnicou pre 
obyvateľov mesta Trebišov. Poskytuje knižnično-informačné a výpožičné služby, 
zabezpečuje literatúru podľa požiadaviek svojich čitateľov, realizuje kultúrno-spoločenské 
a výchovno vzdelávacie podujatia, spolupracuje s rôznymi komunitami, je centrom 
knihovníckych, bibliografických a informačných služieb v meste i regióne.  
   Je modernou komunitnou knižnicou, ktorá má výrazný vplyv na kultúrny a  spoločenský 
život  obyvateľov mesta a regiónu kvalitne poskytovanými službami, modernizáciou 
interiéru, zvyšovaním užívateľského komfortu a vytváraním motivačného prostredia pre 
návštevníkov. Svoje služby zameriavame na všetky vekové kategórie návštevníkov. U detí, 
od tých najmenších, sa snažíme naštartovať čítanie ako pravidelný návyk a vnímať 
knižnicu ako prostredie pre trávenie voľného času. Mladým ľuďom sprístupňujeme nové 
technológie a využívanie nových médií a u dospelých uplatňujeme našu lokálnu a 
regionálnu identitu, ktorá vychádza z prirodzeného historického a geografického územia, 
kde sa uchovávajú a šíria kultúrne hodnoty. Knižnica pohotovo reaguje na všetky 
dynamické zmeny v dôsledku pokroku informačných technológií, v rámci toho vlastní vo 
svojej informačnej výbave a naplno využíva interaktívnu tabuľu, interaktívnu podlahu, e-
čítačky, interaktívne vedomostné a vzdelávacie postrehové hry,  zabezpečuje 
používateľom komfort bez stresu pri využívaní internetu, pravidelne sprostredkúva 
donáškovú službu stálym používateľom. V atraktívnych priestoroch ponúka návštevníkom 
pocit bezpečia, pokoja, zmysluplného trávenia voľného času a prezentuje pestrú škálu 
kvalitných vzdelávacích, spoločenských a edukačných podujatí.  
   Pre mimoriadnu situáciu, ktorá v krajine pretrvávala aj v uplynulom roku v súvislosti s 
koronavírusom, poskytovala a prispôsobovala knižnica svoje služby všetkým vládnym 
nariadeniam a  opatreniam, pre zachovanie bezpečnosti a  zdravia verejnosti aj svojich 
zamestnancov. 
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2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka 
 
 

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti        
 
   V dôsledku pretrvávajúcich protipandemických a covidových nariadení, opatrení 
a obmedzení a všetkých znevýhodnení našich používateľov, sme sa snažili nájsť spôsob, 
akým by sme vyšli v ústrety  tým návštevníkom, ktorým knižnica a knihy v čase pandémie 
chýbala. 
   Veľkým bonusom, novinkou a novou službou, ktorú sme zaviedli a ktorá bola jedinečnou 
a celoslovensky výnimočnou aktivitou  pre našich 
čitateľov, bolo sprostredkovanie nového – 
bezkontaktného spôsobu požičiavania kníh 
prostredníctvom telefonických či emailových 
objednávok do knihoboxu. Knihobox bol v čase 
uzatvorenia knižnice pre mnohých čitateľov 
partnerom, ktorý im ponúkol možnosť, ako sa 
dostať ku knihám, ktoré potrebovali k štúdiu, 
k písaniu rôznych prác, seminárok, referátov, či 
mohli byť príjemným rozptýlením počas ťažkých 
covidových situácií.  
   Veľkou výhodou tiež bolo, že pred knižnicou mali 
čitatelia biblioschránku a neskôr v priebehu roka, 
z prostriedkov KSK sme zakúpili nový veľký 
bibliobox, ktorý počas celého roka slúžil na vrátenie vypožičaných kníh.  
   Všetky vrátené knihy už nemuseli   ísť do povinnej karantény, pretože sme ich mohli 
veľmi kvalitne a pravidelne dezinfikovať v modernom kompaktnom ozónovom 
sterilizačnom boxe. Tento zabezpečoval ozonizovanie všetkých našich dokumentov proti 
baktériám a vírusom. 
   V roku 2021 sme sa stali členom konzorcia Knižnice pre Slovensko a partnerskou 

knižnicou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI). Naša knižnica 
tak získala prístup k elektronickým informačným zdrojom a iným službám 
CVTI SR. Stala sa miestom pre získavanie všetkých druhov informácií, 
vzdelávania, rozvoja kreativity, podpory inovácií a podnikania pre všetky 
vekové skupiny obyvateľov.  

   Úspešní sme boli aj v projektovej činnosti. Spracovali sme 3 projekty a 3 projekty nám 
boli aj podporené. Z FPU sme získali finančné prostriedky na nákup knižničného fondu 
v sume 9 000 €, z ďalšieho projektu Tváre z kníh sme získali 3 000 € na  realizáciu 

komunitných aktivít - besied, 
workshopov, prednášok, 
piknikových 
a dramatizovaných čítaní, 
storytellingu, divadelného 
predstavenia pre deti, 
muzikománie pre batoľatá.  
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Z dotácií MK SR sme na projekt Nič o nás bez nás získali dotáciu v sume 3 500 €. Projekt 
bol spracovaný za účelom obohatenia už existujúcich služieb knižnice a zatraktívnenia ich 
obsahu na základe interaktívnej podlahy a zázračného koberca. Podstatou je premietanie 
na podlahu prostredníctvom špeciálnej projekcie, ktorá umožňuje interaktívne reagovať 
na podnety, poskytuje veľkú dávku pohybu, rozvíja koordináciu, rovnováhu a priestorovú 
orientáciu, zlepšuje pamäť, reflexy a priaznivo ovplyvňuje fantáziu a psycho-fyzický vývoj 
prostredníctvom skvelej zábavy. Zázračný koberec využívali všetky vekové skupiny od 
najmenších detí, detí MŠ, žiaci ZŠ, ale aj mnohí dospelí, seniori a zdravotne znevýhodnení 
návštevníci knižnice.  
   Spokojnosť môžeme vyjadriť aj v súvislosti s celkovým nákupom knižničného fondu. 
Väčšiu časť prostriedkov na nákup novej literatúry sme čerpali z rozpočtových zdrojov 
a z účelových prostriedkov pridelených našim zriaďovateľom Košickým samosprávnym 
krajom. V roku 2021 sme na nákup KF vyčerpali z prostriedkov od zriaďovateľa 12 349 €, 
z ktorých nám do knižničnej databázy pribudlo 918 knižničných jednotiek (kn.j). 
Celkový prírastok KF tvoril 2 528 kn.j. v hodnote 30 794 €. 
   Zlá epidemiologická situácia nedovoľovala uskutočňovať naše naplánované podujatia 
a aktivity podľa predstáv. Napriek obmedzeniam činnosti, v čase otvorenia knižnice sme 
fungovali v rôznych režimoch, ktorým sme sa prispôsobovali a určitú časť roka realizovali 
aj výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre širokú verejnosť. Spolu 
bolo zrealizovaných 140 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 6 186 návštevníkov.  Naživo 
bolo zorganizovaných a zrealizovaných 49 podujatí s 1 402 návštevníkmi, 7 výstav z 1 894  
návštevníkmi, pre rôzne vekové kategórie. Boli to podujatia rôznych foriem, najmä 
besedy, odborné prednášky, zaujímavé workshopy, tvorivé dielne, zážitkové, 
dramatizované i autorské čítania, zábavné odpoludnia. Podarilo sa nám uskutočniť už 10. 
ročník Festivalu kníh pod holým nebom, na ktorom nechýbali zaujímaví hostia a pestrý 
program. Zrealizovali sme 15. ročník detského týždenného letného tábora KNIHOVNÍČEK 
pre 25 prázdninujúcich detí. Za nových čitateľov knižnice sme pasovali takmer všetkých 
prváčikov zo základných škôl v meste a niekoľkých aj z blízkeho regiónu. 

  
Veľká časť aktivít sa však počas celého roka odohrávala najmä v online priestore a to 
v počte 91. Obdobie obmedzení sme sa snažili úspešne zvládnuť a udržať si kontakt 
s našimi čitateľmi práve rôznymi videoprezentáciami, online čítaniami, knižnými 
odporúčaniami, hádankami, kvízmi, súťažami, interaktívnymi prezentáciami, tréningami 
pamäte, kreatívnymi nápadmi a video návodmi, edukačnými hrami, anketami, virtuálnymi 
prehliadkami, cyklickými prezentáciami zameranými na zvyky a tradície našich predkov 
a ponúkli sme aj rady a odporúčania pre nepočujúcich v posunkovej reči. Zapojili sme sa aj 
do spoločných celoslovenských online čítaní.   
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  Všetky online aktivity sme ponúkali a prezentovali prostredníctvom našej webovej 
stránky i sociálnych sieti (FB, instagram, Youtube) a aj touto cestou prinášali účastníkom 
zábavu i poučenie. Svoje aktivity sme vždy zameriavali na knihy, čítanie, celoživotné 
vzdelávanie, čitateľskú a informačnú gramotnosť, ale aj na zmysluplné, zábavne 
a relaxačné trávenie voľného času našich používateľov.  
   Za účelom poskytovať a rozširovať kvalitné služby knižnice využívajúce moderné 
informačné a komunikačné technológie, sme sa v uplynulom roku rozhodli zmeniť 
dlhodobo využívaný knižnično-informačný systém a  zrealizovať výber nového knižničného 
softvéru, ktorý by v úplnosti vyhovoval súčasným štandardom. Prvým krokom k  novému 
multimediálnemu knižnično-informačnému systému Dawinci boli školenia, ktoré v druhej 
polovici roka absolvovali všetci zamestnanci knižnice. Po zaškolení sme začali  s 
testovaním a overovaním výpožičného procesu a naším zámerom je spustiť 
automatizovaný výpožičný systém do bežnej prevádzky začiatkom nasledujúceho roka.   
   Väčšina zamestnancov sa v priebehu roka zúčastňovala rôznych online školení, 
webinárov, ktoré organizovali Slovenská národná knižnica, Centrum vedecko-technických 
informácií, vedecké i krajské knižnice, Spolok knihovníkov, či Slovenská asociácia knižníc.  
 
   Rok 2021 hodnotíme znova ako rok neštandardný. Bol opäť veľmi náročný, ovplyvnený 
priebežne sa meniacimi opatreniami, v dôsledku ktorých menila svoje plány činnosti aj 
naša knižnica, čo spôsobovalo mnohé ťažkosti a problémy.  
   Vzhľadom na zhoršovanie sa nepriaznivej epidemiologickej situácie s koronavírusom 
COVID-19, bolo nevyhnutné v priebehu roka knižnicu pre verejnosť znova aj zatvoriť.  
 

 

   
 

V ostatnom čase tiež fungovala poväčšine v  obmedzenom režime, 
v neštandardnom skrátenom výpožičnom čase, kedy nemohla poskytovať 
kompletné služby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V uplynulom roku bola knižnica 
zatvorená takmer 4 mesiace: 

 1.1.2021 – 14.2.2021 

 15.3.2021 – 2.5.2021 

 25.11.2021 -17.12.2021 
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2.2  Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 
 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2020 2021  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice spolu 2 632 2 811 KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu 75 837 90 632 KULT – 3.Modul r.1 

z toho absenčných 66 373 81 590 KULT – 3.Modul r.2 

z toho prezenčných 9 464 9 042 KULT – 3.Modul r.3 

knižničný fond  - stav/počet 52 457 54 904 KULT – 2.Modul, r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu  29 577 35 543 KULT – Modul , r. 19  

platená návštevnosť 2 632 2 811 
vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

neplatená návštevnosť 26 945 32 732 
 vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 
(celkový počet aktivít) 173 140  KULT – 4.Modul r.3 

Finančná oblasť 2020 2021  

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu       

náklady na činnosť knižnice spolu     232 441,- 250 847,- KULT – 5. Modul, r. 19 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  166 024,- 167 826,- 
KULT – 5. Modul, r. 
22+r.26+r.27  

Prevádzkové náklady 66 417,- 83 021,- KULT -  5. Modul, r. 29 

Kapitálové výdavky  0 15 193,- KULT -  5. Modul, r. 34 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 209 127,-  236 744,- k 31.12. , účtovné výkazy 

výdavky na činnosť 23 314,- 26 044,-   31.12., účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu 267 532,- 277 734,- KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 197 804,- 228 524,-  k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky 10 500,- 15 193,-  k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu 208 304,- 243 717,-  KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

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

z vlastnej  činnosti 5 176,- 5 869,- 
KULT – 5.Modul, r. 15? 16 
vstupné, vložné, poplatky,  

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

spolu 5 176,- 5 869,-   

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 3 440,- -  získaná suma 

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

domáce projekty: tuzemské granty spolu 50 612,- 15 500,- KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu  432,-  KULT – 5.Modul, r. 10 
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počet podaných projektov 6 3 

projekt: tuzemský z FPU, 
MK SR,  

počet schválených projektov 4 3 

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu  54  052 15 932 

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2020 2021   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

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

počet nových partnerstiev 

 
6 5 

1. Centrum vedecko-
technických 
informácií, 

2. BABADLO – bábkové 
divadlo Prešov, 

3. divadlo KĽUD 
Kladzany, 

4. ÚPSVaR Košice -
Informačné centrum 
na boj proti 
obchodovaniu s 
ľuďmi a prevenciu 
kriminality MV SR, 

5. OZ Veršočok 

počet nových kľúčových aktivít 4 5 

- sprístupnenie Knihoboxu, 
- sprístupnenie biblioboxu, 
- interaktívna podlaha 
- všetky online aktivity, 
- školenia k novému 
informačnému systému,  

počet kľúčových mediálnych výstupov 15 12 

články v tlači, TV, rozhlase, 
sociálne médiá, 
elektronické články 

Strategický rozvoj 2020 2021   

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 2021 

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

- podpora celoživotného vzdelávania 

seniorov  

So zameraním na všetky 
vekové kategórie 
používateľov 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-a-prevenciu-kriminality
https://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-a-prevenciu-kriminality
https://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-a-prevenciu-kriminality
https://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-a-prevenciu-kriminality
https://www.minv.sk/?informacne-centrum-na-boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-a-prevenciu-kriminality
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2.3  Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 
 2020-2025 (2030) 

 
 
 
 
 
 
1. Program: Regionálna kultúrna identita 
 
   Pri realizácií kultúrnych či vzdelávacích podujatí sa knižnica snažila upriamovať 
pozornosť všetkých vekových kategórií svojich návštevníkov aj na spoznávanie 
a propagovanie pozitívneho vzťahu k regiónu a jeho kultúrnym zvyklostiam, tradíciám. Na  
historické a prírodné krásy, život ľudí a ľudové tradície v našom regióne, za účelom 
pestovania úcty k regiónu i k sebe samému. 
 
Plnenie indikátorov:  

Nové kultúrne produkty a služby založené na regionálnych špecifikách 
Regionálne zvyky a tradície južného Zemplína, ktoré sme sprostredkovali širokej 
verejnosti a najmä stredoškolskej mládeži prostredníctvom online príbehových videí 
a prezentácií:  
- február - Čas od Popolcovej stredy do Bielej soboty, 
- marec - Najväčší kresťanský sviatok-Veľká Noc, 
- jún - Na svätého Jána nie je noc žiadna, 
- november - Obávané stridžie čarovanie, 
- november - Advent, 
- december - Oslava Vianoc 
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 
 
Opatrenia a aktivity: 

Vytvárať podmienky na podporu talentov a rozvíjať ľudský potenciál v kultúre 
- literárno-umelecký klub LUK amatérskych regionálnych autorov, ktorí sa v knižnici 
stretávajú pravidelne a pôsobia u nás od r. 1989, 
- Fanklub mládežníckej knihy – klub tínedžerov, ktorí sa stretávajú v knižnici a pod 
vedením knihovníčky debatujú o prečítaných knihách, radia a odporúčajú si ich medzi 
sebou, prezentujú svoju vlastnú amatérsku tvorbu a  radia si pri písaní navzájom, 
Iniciovať moderné vzdelávacie i popularizačné aktivity o kultúre a umení so zameraním na 
mladú generáciu, sprístupňovať kultúru pre všetky vekové kategórie 
- Virtuálna študentská zóna – Katkine literárne odporúčania - pravidelné mesačné online 
cykly knižných tipov pre stredoškolákov so stručnou anotáciou, pre všetkých literárnych 
nadšencov, tipy o tom, čo si potrebuje stredoškolák prečítať v priebehu celého školského 
roka – pomoc pri seminárkach, referátoch atď., 
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- Matilda radí a odporúča – cyklické online knižné odporúčania so stručnou anotáciou pre 
deti ZŠ všetkých vekových skupín, ktorým radila malá hrdinka a veľká čitateľka Matilda, 
- Tajomstvo Degasových baletiek – zorganizovaná beseda s regionálnou autorkou Ingrid 
Zambovou (Minčíkovou) o jej knihe, ktorú napísala o svojom rodisku obci Novosad 
z nášho regiónu pre stredoškolákov a širokú verejnosť, 
- Baby time – batoľatá v knižnici - pravidelné stretnutia, každý pondelok, organizované pre 
batoľatá a rodičov na materskej dovolenke, jednoduché, ale praktické rady pre rodičov 
ako sa s deťmi efektívne zabaviť, rozptýliť, upriamiť pozornosť a zaujať nepozornosť 
detičiek,  
- Kreatívne starnutie – cyklické štvrtkové stretnutia seniorov pri spoločenských 
a vedomostných hrách, antistresových omaľovánkach, osemsmerovkách a krížovkách, 
- Nič o nás bez nás – stretnutia rôznych vekových skupín návštevníkov na zázračnom 
koberci tzv. interaktívnej podlahe, na ktorej sa prostredníctvom špeciálnej projekcie-
premietania na podlahu umožňovalo interaktívne reagovať na podnety, ktoré poskytovali 
veľkú dávku pohybu, rozvíjali koordináciu, rovnováhu a priestorovú orientáciu účastníkov, 
- Motanka – bábika dobrých želaní – workshop k vytvoreniu bábiky motanky, ktorá je 
dedičstvom starých Slovanov, bola pomocnicou v domácnostiach, prinášala pohodu 
a pokoj členom rodiny, zabezpečovala hojnosť v čase úrody i účinnú pomoc vo chvíľach 
bolesti a nedostatku, 
- Motanka strážny anjel starých Slovanov – výstava hotových bábik, amuletov starých 
Slovanov, 
- Vichodňarske rozpravočki 2na3 – piknikové autorské čítanie a dramatizácia príbehov 
v podaní autora a amatérskeho divadelníka Jožka Jenča pre stredoškolákov a pre žiakov 
ZŠ. 

 
Nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu so strednými školami, ponúknuť 
inovatívne programy v oblasti neformálneho vzdelávania pre 
študentov o regionálnej kultúre 
Knižnica aj v roku 2021 spolupracovala so všetkými strednými školami 
v meste a v regióne, a pripravila pre nich okrem ponukového listu na 
web stránke aj ďalšie podujatia a aktivity: 

- Trebišov-centrum južného Zemplína a jeho okolie v rámci bibliografie online prezentácia 
o bohatstve regiónu južného Zemplína z bibliografického náhľadu, 
- informačné výchovy pre stredoškolákov inovované o prvky s použitím priameho vstupu 
prostredníctvom interaktívnej tabule, zamerané na online katalóg knižnice, vyhľadávanie, 
rezerváciu a dostupnosť dokumentov,  
- záujem zo strany stredných škôl bol o besedy a ilustrátorské workshopy, ktoré sú bližšie 
popísané v podujatiach,  
- Básne epigramy, aforizmy, poviedky... Jozefa Madára - v rámci edičnej činnosti sme 
ponúkli novo spracovanú biografiu a výberovú personálnu bibliografiu regionálnej 
osobnosti 
Podporovať zachovanie  a rozvoj miestnej kultúry a kultúry národnostných menšín 
- spolupracujeme s Českým spolkom v Košiciach a v Bratislave, s ktorými  pripravujeme 
rôzne aktivity počas roka nielen pre národnostné menšiny ale aj širokú verejnosť ,  
- pokračovala spolupráca s občianskym združením HOLOCÉN z Maďarska, ktorá vznikla na 
základe spoločného projektu „Príroda nepozná hranice“ 
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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 stránku knižnice, FB, 
Instagram a Youtube, portál INFOLIB a web stránku mesta Trebišov 
Do foriem a spôsobov poskytovania kultúrnych služieb vnášať inovácie,  moderné 
informačné technológie 
- čítačky a elektronické knihy pre všetkých používateľov služieb knižnice,  
- Rodinné hry a ich hranie v knižnici – edukačné vedomostné hry s elektronickým perom, 
ktoré vzbudzujú u detí záujem o knihy, vzdelávanie, sú to hovoriace knihy, postrehové hry 
- Czech innovation expo – výstava prepájala interaktívne a audiovizuálne umenie, dizajn 
a nové trendy v inovačných zónach. Prostredníctvom mobilu a tabletu abstraktné symboly 
ožívali a na stenách vytvárali príbehy s informáciami o vynáleze a jeho inováciách, 
V roku 2021 sme väčšinu aktivít znova museli presunúť do on-line priestoru, pre 
obmedzenia a opatrenia súvisiace s Covid19 a tie sme spracovávali do virtuálnej podoby. 
 
2. Program: Kultúrny cestovný ruch 
 
Plnenie indikátorov: 

Zavedené opatrenia pre lepší „pro klientsky prístup“ 
- nákup, sprístupnenie a využívanie knihoboxu – bezkontaktné vyzdvihnutie kníh 
objednaných prostredníctvom emailu či telefonicky v zakódovanom priečinku 
v knihoboxe, 
- nákup väčšieho biblioboxu a jeho bezkontaktné využívanie na vrátenie 
požičaných dokumentov,  
Nové propagačné nástroje, vrátane využívania v sociálnych médiách 
- v rámci online podujatí sme spracovávali a na propagáciu knižnice a jej aktivít využívali 
nové propagačné nástroje, ktorými boli: videoprezentácie, knižné odporúčania, online 
čítania, online hádanky, kvízy, súťaže, ankety, prezentácie, interaktívne a edukačné hry, 
virtuálne prehliadky – všetko bližšie popísané v prílohe č. 2 „Tabuľkový prehľad podujatí“. 
 
3. Program: Kreatívny priemysel 

 
Plnenie indikátorov: 

Inovatívne programy a produkty v kultúre 
- Muzikománia – batoľatá v knižnici - cyklický program pre najmenšie deti a rodičov na 
materskej dovolenke, ktorým sme predstavili čarovný  svet fantázie prostredníctvom 
pohybu, hudby a hudobných nástrojov, spevu a tanca  
- interaktívna podlaha – projektové premietanie obrazov na podlahu – pohyb, zábava, hry 
pre všetky vekové kategórie návštevníkov, 
- rady a odporúčania, video návody v tvorivej dielni  pre nepočujúcich v posunkovej reči, 
- výber nového multimediálneho knižnično-informačného systému Dawinci 
Spolupráca s umeleckými školami, súkromným sektorom  
- pri organizovaní podujatí spolupracujeme so ZUŠ v Trebišove, ale aj súkromnými 
umeleckými školami v regióne a prepájame tak moderné trendy v hudobnom umení 
s tradíciami kultúrneho dedičstva 



 

14 

 
4. Program: Proces optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení 

 
Opatrenia a aktivity 

Intenzívne spolupracovať so zahraničnými partnermi 
 
 
 
- v rámci udržateľnosti projektu „Príroda nepozná hranice“ 
pokračovala spolupráca s maďarským partnerom Holocén na 
spoločných environmentálnych aktivitách  
 
 

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) 
Poskytujeme stály prístup k vzdelávaniu všetkých vekových kategórií používateľov, 
k získavaniu nových informácií, podľa možností z najaktuálnejších dokumentov 
Zaviedli sme bezkontaktné služby vyzdvihnutia objednaných kníh prostredníctvom 
knihoboxu a tiež vrátenia kníh do biblioboxu, neobmedzene 24 hodín denne, 7 dní 
v týždni 
- nová cenová politika „šťastné hodinky“, rodinné lístky, vernostné karty, nové formy 
prezentácie KSK a pod. 
V priebehu roka sme pokračovali v zavedenej občasnej službe náhodné šťastné hodinky, 
Valentínske zľavy, zápisné zdarma pre prvákov, benefity 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 
Okrem zavedeného proklientského prístupu v inovácií produktov – knihobox, bibliobox, 
sme v rámci už zaužívanej inovácie sprostredkúvali ďalšie zabehnuté  služby Donášku kníh 
do domu, Komfort bez stresu, Book a Librarian, interaktívnu podlahu, elektronické 
vedomostné hovoriace knihy a postrehové hry. 
Propagáciu realizuje knižnica prostredníctvom online aktivít, svoje aktivity a služby 
zverejňuje a propaguje na všetkých sociálnych sieťach, na svojom webe i webe mesta 
a portáli Infolib. 
 
Realizovať prioritné sektorové zámery podľa typov kultúrnych zariadení 

- zabezpečiť výraznejšie spolupodieľanie sa na činnosti a prevádzke zo strany miestnej 
samosprávy, kde majú knižnice sídlo 
Knižnica sídli v prenajatých priestoroch budovy Mestského kultúrneho strediska, za ktoré 
neplatí žiadne ročné nájomné. Toto nulové nájomné pre knižnicu schválilo mestské  
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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 zamestnancov, pedagógov 
i seniorov. Pre širokú verejnosť v podobe PC kurzov z vlastných personálnych zdrojov – ITY 
učenie nikdy nekončí. 
Na rozvoj čitateľskej gramotnosti, najmä u detí, boli zamerané zážitkové, kreatívne, 
dramatizované čítania, autorské čítania i storytellingy za osobnej účasti autorov i mnohé 
online čítania cyklického charakteru či rôzne celoslovenské čítania, do ktorých bola 
knižnica zapojená s cieľom zvyšovania čitateľskej a informačnej gramotnosti: Čas na 
príbeh-kolotoč online mesačných rozprávkových čítaní, Etiketa pre mladých-cyklické 
online čítanie s radami a odporúčaniami pre mladých, ako riešiť všedné i nevšedné 
spoločenské situácie v duchu pravidiel spoločenského správania, Čítajme si..., Celé 
Slovensko číta deťom, Adventné čítanie, Deň ľudovej rozprávky, Rozpohybuj sa s knihami - 
čítanie pre MŠ, Precestujeme kontinenty-zaujímavé čítanie a získavanie informácií 
o všetkých kontinentoch.   
Aktivity komunitného charakteru sme realizovali prostredníctvom projektu „Tváre z kníh“, 
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 umeleckých dielní, odborných prednášok, outdoorových aktivít, zážitkových 
čítaní, storytellingov, výstav, prezentácií. Pri všetkých organizovaných podujatiach sme sa 
snažili formovať vzťah účastníkov nielen ku knihám, ale aj k skvalitneniu ich kultúrneho a 
spoločenského života, k pravidelným návštevám a k zmysluplnému tráveniu voľného času 
v moderných komunitných 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, 
zamerané na zemplínske zvyky a tradície v cykle 6 videoprezentácií: 
                          - Čas od Popolcovej stredy do Bielej soboty, 
                          - Najväčší kresťanský sviatok-Veľká Noc, 
                          - Na svätého Jána nie je noc žiadna, 
                          - Obávané stridžie čarovanie, 
                          - Advent, 
                          - Oslava Vianoc 
- pokračovať v procese digitalizácie 
Nadviazali sme spoluprácu s CVTI v Bratislave ohľadom zabezpečenia digitalizácie 
regionálnych dokumentov našej knižnice. Stali sme sa členom konzorcia Knižnice pre 
Slovensko a partnerskou knižnicou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI). Naša 
knižnica tak získala prístup k elektronickým informačným zdrojom a iným službám CVTI 
SR. Stala sa miestom pre získavanie všetkých druhov informácií, vzdelávania, rozvoja 
kreativity, podpory inovácií a podnikania pre všetky vekové skupiny obyvateľov.  
- zapojiť regionálne knižnice do projektu benchmarkingu 
Knižnica je od   r. 2019  zapojená do Benchmarkingu verejných knižníc SR 



 

16 

- 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 
Knižnica uskutočnila výberové konanie a zakúpila nový knižnično-informačný systém 
Dawinci, v rámci ktorého boli uskutočnené školenia zamestnancov v jednotlivých 
moduloch. Ostrá prevádzka systému bude spustená v nasledujúcom roku.  
- modernizovať interiérové vybavenie knižníc 
Knižnica pravidelne modernizuje svoje priestory a vytvára príjemné, oddychové 
a relaxačné prostredie pre svojich návštevníkov a používateľov všetkých služieb. 
 
 

3 Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2021 
 

Aktivita Popis 

 
Týždeň slovenských knižníc a Marec - Mesiac knihy 
USKUTOČNENÉ v online prostredí 

22. ročník TSK bol zrealizovaný vo virtuálnom prostredí a 
 prezentovaný na web stránke knižnice, facebooku, 
instagrame aj youtube: 
-Dejiny knižníc a najkrajšie knižnice sveta 
prezentácia najstarších a najkrajších knižníc sveta, 
história a zaujímavosti, 
-Fotografia zo spoločného čítania -čas na spoločné čítanie 
s deťmi - fotografie zasielané knižnici na vyhodnotenie, 
-Precestujme kontinenty - Severná Amerika 
                                              - Južná Amerika 
                                              - Ázia zaujímavé informácie o 
kontinentoch-powerpoint prezentácie a online kvízy, 
- Rozpohybuj sa s knihami - Snehuliak Kýchalko, 
                               - Hádaj, ako veľmi Ťa mám rád 
krátke videonávody na to, ako sa zabaviť pri čítaní 
s deťmi,  rozptýliť myseľ, navodiť príjemnú atmosféru, 
rozpohybovať telo-zacvičiť si, rozosmiať ducha 
grimaskami 
- Etiketa pre mladých - S etiketou na každom kroku,- 
Etiketa pre mladých,- Obliekanie, online tri čítania od 
Antona Bódisa - rady, ako riešiť všedné spoločenské 
situácie v duchu pravidiel spoločenského správania-
videoprezentácie.  
V priebehu mesiaca rozmanitý rebríček ďalších aktivít 
a podujatí pre všetky vekové skupiny a pre sociálne a  
zdravotne znevýhodnených  

 
Rok v znamení Alexandra Dubčeka – k 100. výročiu 

narodenia – USKUTOČNENÉ cyklické prezentácie 

zverejnené na webe, instagrame, fb 

 

Mesačné prezentácie zamerané na významnú osobnosť 
našich dejín k 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 - 4. ročník  - NEUSKUTOČNENÉ 
 

Týždeň indoorových aktivít zameraných na intenzívnejšiu 
participáciu rôznych vekových kategórií 

Festival kníh pod holým nebom - USKUTOČNENÉ 
 

10. ročník festivalu detskej knihy, na  ktorom nechýbali 
zaujímaví hostia a  pestrý program,  
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-        divadelné predstavenie 
-        štafetové tvorenie 
-        relax pri knihe 
-        interaktívne hry 
-        zábavné spoločenské hry 
-        tvorivá dielňa, 

outdoorové aktivity – vonkajší priestor pred knižnicou. 
Druhý deň festivalu patril besedám so známym  
hudobníkom, frontmanom kapely Polemic a autorom 
kníh pre mládež  Petrom „Petkom“ Opetom 

 
Knihovníček– letný čitateľský tábor - USKUTOČNENÉ 
 

15. ročník - týždenný letný čitateľský tábor pre 
prázdninujúce deti s  bohatým a  veselým programovým 
menu, v  ktorom boli štipľavé, slané, sladké, studené i 
 horúce zábavno-dobrodružné zážitky, zaujímavé pikošky 
a hlavne celoživotné veselé spomienky  

Virtuálna študentská zóna – Katkine literárne 

odporúčania - USKUTOČNENÉ 

Pravidelné mesačné online cykly knižných tipov pre 
stredoškolákov so stručnou anotáciou, pre všetkých 
literárnych nadšencov, tipy o tom, čo si potrebuje 
stredoškolák prečítať v priebehu celého školského roka – 
pomoc pri seminárkach, referátoch atď. 

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

-Interaktívne edukačné videoprezentácie zamerané na 
zemplínske zvyky a tradície, na kultúrnu  identitu regiónu 
a posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľov k regiónu 
v rámci TĽK: 
-február - Čas od Popolcovej stredy do Bielej soboty, 
- marec - Najväčší kresťanský sviatok-Veľká Noc, 
- jún - Na svätého Jána nie je noc žiadna, 
- november - Obávané stridžie čarovanie, 
- november - Advent, 
- december - Oslava Vianoc 

Budovanie knižničného fondu - USKUTOČNENÉ Zrealizované na základe účelovej dotácie od zriaďovateľa, 
z vlastných rozpočtových zdrojov a z dotácie FPU. 
Knižničný fond rozšírený a obohatený pre celoživotné 
vzdelávanie a osobný rozvoj čitateľov o 2 528 kn.j. 

Tváre z kníh– USKUTOČNENÉ 
PODUJATIA PROJEKTU  USKUTOČŇOVANÉ v termínoch, 
kedy to pandémia dovoľovala  
 
 

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. 
Účinkujúci a hostia na podujatiach: 
-Divadlo BABADLO – Ali Baba – hopsa horsa –  
  zem otvor sa – dramatizované čítanie 
-Život Adama – Peter Opet – beseda 
-Ivana Ondriová – Prázdne duše – beseda 
-Ivana Bajužíková – Tralala, s kým by som sa 
  zahrala – muzikománia 
-Jozef Jenčo – Vichodňarske rozpravočky 2na3 – 
  piknikové čítanie 
-Peter Uchnár – Maľujeme príbeh – workshop 
-Ivana Bajužíková – Rúčky moje, rúčky tvoje, každý z nás 
má rúčky dvoje – muzikománia 
-Kristína Balúchová – Kapitán Padák – storytelling 
-Michaela Ella Hajduková – Odraz času – beseda 
-Zuzana Kubašáková – Venujme si čas – rodinný 
  večer pre rodičov a ich detičky 

Cyklické online aktivity pre rôzne vekové kategórie 
návštevníkov 
Všetky spracované online aktivity považujeme za 
kľúčové 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 

Nové propagačné nástroje, vrátane využívania 
v sociálnych médiách a nové formy podujatí, ktoré sú 
naplánované v mesačných cykloch - všetky online 
podujatia sú podrobnejšie uvedené vo Výchovno-
vzdelávacích a  kultúrno-spoločenských podujatiach, v 
 prílohe č. 2. Tabuľkový prehľad podujatí 
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3.1 Plnenie štandardov 
 

Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2021 

Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2% z knižného 
fondu 

 2 348kn. j. 
4,28 % z knižného fondu 
 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup KF 
 

10 eur  
na knihu 

 30 794 € 
13,11 € na knihu 

Počet titulov periodík 
 

35 - 50 
50 – 80 

5 000 – 20 000 obyvateľov 
20 000 – 40 000 obyvateľov 

66 titulov 

Počet 
prevádzkových hodín 

min. 50 hodín 
/ týždeň  

 40 hodín týždenne 
/pre pandémiu zatvorená 
knižnica/ 
 

Počet výpožičiek na 1 
zamestnanca 
vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti 
 

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

Výpožičky na 1 zamestnanca 
(pracovníka služieb) 
vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti 

10 070 výpožičiek 
(9  zamestnancov 
vykonávajúcich 
knihovnícke činnosti) 

Počet výpožičiek na 1 čitateľa 
 

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

32,24 

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: Tváre 
z kníh, Nič o nás bez nás 
- festival kníh pod holým 
nebom 
 

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...) 

3    
1.Básne epigramy, 
aforizmy, poviedky... 
Jozefa Madára  
  -  výberová bibliografia, 
2.Plán činnosti knižnice  
    na rok 2022 
3.Výročná správa knižnice 
za rok 2021  
+ 12 informačných letákov 
 

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 

8  Literárny charakter 
podujatí: 83 
Výstavy: 7 

Počet podujatí zamerané na 
celoživotné vzdelávanie 

2  
 

1 

 



 

19 

 

3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
 

I. HLAVNÁ ČINNOSŤ 

 
1. Knižničné fondy 

 

Stav knižničného fondu  k 31.12.2021 54 904 kn. j. 
 

Ročný prírastok knižničného fondu 2 528 kn. j. 

Z toho kúpou 2 348 kn. j. 

Úbytok knižničného fondu 81 kn. j. 

Prírastok periodík 66 titulov   (5 zahraničných) 

 
   Činnosť úseku doplňovania a spracovania fondov bola zameraná na plnenie základných 
úloh vyplývajúcich z pracovných činností úseku. 
V priebehu roka knižnica skvalitnila svoj knižničný fond o aktuálne tituly slovenských 
a zahraničných autorov, úsek akvizície a katalogizácie spracoval prírastok v počte 2 528 
knižných jednotiek (ďalej kn. j.) v sume 30 794 €. 
Kúpou bolo získaných 2 348 kn. j., čo tvorilo 4,28  % z celkového knižného fondu. 
Zvyšných 177 kn. j. tvorili dary od čitateľov, či samotných autorov kníh, 3 tituly boli 
z vlastnej činnosti. 
Z toho z  prostriedkov od zriaďovateľa, Košického samosprávneho kraja, bolo zakúpených 
a spracovaných 918 kn. j. v celkovej hodnote 12 349 €. 
V roku 2020 získala knižnica z dotácie FPU finančné prostriedky na nákup knižného fondu 
v hodnote 20 000 €, z toho bola zaplatená aj povinná audítorská správa v sume 800 €. 
Z 20 000 dotácie k 31.12.2020 vyčerpala knižnica sumu 9 415 €, z ktorých sme zakúpili 719 
kn. j.  Tieto prostriedky boli knižnici pripísané na účet až v druhej polovici septembra 
2020, kedy už nebolo možné vyčerpať všetky prostriedky a uskutočniť nákup kníh 
v celkovej hodnote. Projekt však umožňoval vyčerpať financie až do 31.3.2021. Zvyšné 
finančné prostriedky knižnica preto použila na nákup kníh aj v roku 2021. A tak z fondu 
FPU v r. 2021 (z prostriedkov r.2020) bolo zakúpených 770 kn.j. v hodnote 9 879 €. 
Knižnica z FPU na nákup knižného fondu získala dotáciu aj z nového spracovaného 
projektu v roku 2021 a to v hodnote 9 000 €. Z týchto prostriedkov z dotácie  FPU v r. 
2021 bolo vyčerpaných 8 566 € a zakúpených 660 kn.j. Zvyšné finančné prostriedky 
z dotácie FPU budú vyčerpané do 31.3.2022.  
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: 171 489 – 174 016. 
Knižničný fond sme doplňovali predovšetkým u dodávateľov s najvyšším rabatom, 
priemerný rabat sme dosiahli 26 % a priemerná nadobúdacia cena za 1 kn. j. bola 13,10 € 
na knihu. 
Z prírastkov KF za rok 2021 t.j. 2 528 kn.j., tvorí fond odbornej literatúry pre dospelých 
870 kn.j, fond krásnej literatúry pre dospelých tvorí 1 136 kn.j., fond odbornej literatúry 
pre deti tvorí 67 kn.j. a fond krásnej literatúry pre deti tvorí 455 kn. j.  
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Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2021 bol 54 904 
kn.j. Z toho v celkovej databáze knižničného fondu je 
odbornej literatúry pre dospelých 19 495 kn. j., krásnej 
literatúry pre dospelých 19 152 kn. j., odbornej literatúry 
pre deti je 2 532 kn. j. a krásnej literatúry pre deti je 
13 725 kn. j.  
Nákup literatúry bol uskutočnený v kníhkupectve 
PantaRhei, u distribútora kníh p. Ivana Lazíka, v 
internetovom kníhkupectve Martinus.  
    

   Všetky knižničné jednotky boli priebežne menne a vecne katalogizované.  
   V priebehu roka  knižnica kúpou nadobudla 66 titulov periodík vo finančnom objeme 
2 407€. Z uvedeného počtu bolo 5 titulov v inom ako slovenskom jazyku. 
   V rámci ochrany knižného fondu bola naďalej každá získaná kniha opatrená ochranným 
štítkom a zabezpečená pred stratou či odcudzením elektromagnetickými bránami pri 
vstupe k centrálnemu výpožičnému pultu.   
   Priebežne počas roka boli z knižničného fondu knihy aj vyraďované z dôvodu 
neaktuálnosti, opotrebovania, duplicity, straty a nedobytnosti. V zozname úbytkov bolo 
v roku 2021 zaevidovaných 81 kn. j.  
 

Kvantitatívne ukazovatele – KNIŽNIČNÉ FONDY (ďalej KF) 

KNIŽNIČNÉ JEDNOTKY SPOLUa podľa tematických skupín (stav KF) 

 2020 2021 

Odborná lit. pre dospelých 18 637 19 495 

Krásna lit. pre dospelých 18 084 19 152 

Odborná lit. pre deti 2 465 2 532 

Krásna lit. pre deti 13 271 13 725 

  Spolu 52 457 54 904 

ROČNÝ PRÍRASTOK knižničných jednotiek  

 2020 2021 

  Knihy 1 578 2 528 

- od zriaďovateľa /KSK/ 485 918 

- dotácia FPU 719 1 430 

- dary a iné (vlastná činnosť) 171 180 

 
Ročný prírastok knižničných jednotiek  podľa spôsobu nadobudnutia 

 2020 2021 

Kúpa 1 407 2 348 

Dar 171 177 

Vlastná činnosť 0 3 

Spolu 1 578 2 528 
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Ročný prírastok knižničných jednotiek  podľa tematických skupín  

 2020 2021 

  Odborná lit. pre dospelých 680 870 

  Krásna lit. pre dospelých 650 1 136 

  Odborná lit. pre deti 16 67 

  Krásna lit. pre deti 232 455 

  Spolu 1 578 2 528 

 
Čerpanie finančných prostriedkov na nákup kníh a periodík   SPOLU /v €/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čerpanie finančného príspevku na nákup kníh a periodík  

od  zriaďovateľa   / v €/ 

 2020 2021 

Knihy  5 729 12 349 

Periodiká 2 595 2 407 

Spolu 8 324 14 756 

 
Počet úbytkov knižničných jednotiek 

 2020 2021 

Úbytok KF 872 81 

 
Počet dochádzajúcich titulov periodík 

 2020 2021 

Periodiká – počet titulov 63 66 

 
 
 
 
 

2. Služby 
 
   Vzhľadom na všetky opatrenia súvisiace s covid automatom, uzatvorením knižnice či 
rôznymi inými obmedzeniami prevádzky súvisiacimi s koronavírusom COVID-19, boli 
výkony knižnice pomerne slušné. Dosiahnuté výsledky v štatistike registrovaných 

 2020 2021 

      KNIHY 18 255 € 30 794 € 

od zriaďovateľa /KSK/ 5 729 € 12 349 € 

z dotácie FPU 9 415 € 18 445 € 

kultúrne poukazy MK SR 3 111 € 0 € 
  

      PERIODIKÁ 2 595 € 2 407 € 

od zriaďovateľa /KSK/ 2 595 € 2 407 € 
  

SPOLU : /knihy a periodiká/ 20 850 € 33 201 € 
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používateľov a zaevidovaných výpožičiek možno hodnotiť pozitívne aj v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom, ktorý bol prvým covidovým rokom.  
   V čase otvorenia knižnice v priebehu roka, v štandardnom výpožičnom čase, ale aj 
v obmedzenom režime poskytovala knižnica 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.  
 

 
   Bibliobox pred budovou, v  ktorej je knižnica,  umožňoval čitateľom vrátiť knihy 
neobmedzene, bez ohľadu na otváraciu dobu knižnice a hlavne bezkontaktne.  
   Novým a zaujímavým bonusom pre našich čitateľov sa v druhej polovici roka stal 
knihobox.      Prostredníctvom knihoboxu mohli čitatelia využívať bezkontaktnú výpožičnú 
službu, na základe ktorej si mohli vyzdvihnúť svoje vopred objednané knihy 24 hodín 
denne 7 dní v týždni. Zavedením tejto novej služby sme vychádzali v ústrety čitateľom, 
ktorí nestíhajú prísť do knižnice počas prevádzkovej doby alebo preferujú bezkontaktné 
výpožičky bez osobnej návštevy.  
   Na prolongácie výpožičiek i na získanie rôznych informácií, či objednávok dokumentov 
využívali naši čitatelia aj live chat prístupný na web stránke knižnice.  
 
 

2.1 Používatelia – čitatelia 
 
   Počet čitateľov oproti roku 2020 vzrástol o 179 čitateľov. 
   K 31.12.2021 knižnica zaregistrovala spolu 2 811 aktívnych používateľov /čitateľov/            
(v r. 2020 bolo 2 632 čitateľov).  Z celkového počtu bolo zaregistrovaných 1 433 čitateľov 
do 15 rokov a 1 378 všetkých ostatných dospelých čitateľov (vrátane stredoškolských a  
vysokoškolských študentov, zdravotne znevýhodnených občanov i seniorov). Percento 
všetkých používateľov z počtu obyvateľov mesta v roku 2021 predstavovalo  12,11 %          
(23 213 obyvateľov mesta).   
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Kvantitatívne ukazovatele - POUŽÍVATELIA – ČITATELIA 
 
Aktívni používatelia služieb knižnice spolu 

 
 
 
 
 

Percentuálne vyjadrenie registrovaných používateľov- čitateľov 
 2020 2021 

% používateľov z počtu obyvateľov 10,68 % 12,11 % 
Počet obyvateľov mesta 24 649 23 213 

 
 

2.2 Výpožičky a návštevníci 
 

   Počet výpožičiek poklesol, avšak v porovnaní 
s rokom 2020, sa zvýšil počet výpožičiek 
o 14 795. V roku 2021  si používatelia a 
 návštevníci  z  fondu knižnice vypožičali spolu 
90 632 dokumentov, z toho absenčných 81 590 
výpožičiek a prezenčných 9 042 výpožičiek. 
Knižnica odoberala 66 titulov periodík ( z toho 
5 zahraničných), z ktorých v priebehu roka naši 
používatelia uskutočnili 5 530 výpožičiek. O 
zakúpených a zaevidovaných nových tituloch, 
pripravených pre čitateľov na požičiavanie,  
knižnica informovala formou letáčikov „Nové 
knihy v knižnici“ na svojej web stránke. V 
priestoroch knižnice boli ukladané knižné 
novinky v zvlášť vyčlenených regáloch, 

v osobitných stojanoch na knihy a  označené tak, aby uľahčili vyhľadávanie nových titulov 
používateľom. 
Novú službu vyzdvihnutia a vypožičania objednaných kníh bezkontaktne do knihoboxu 
využilo v druhej polovici roka 202 čitateľov a vypožičali si 812 kníh (knihobox bol 
v prevádzke od augusta 2021). Vrátenie kníh do biblioboxu využilo  726 čitateľov 
a vrátených bolo 3 016 kníh.  
 
Kvantitatívne ukazovatele – VÝPOŽIČKY 
 
Počet výpožičiek 

 2020 2021 

Spolu 75 837 90 632 

absenčné výpožičky 66 373 81 590 

prezenčné výpožičky 9 464 9 042 

 

 2020 2021 

Spolu 2 632 2 811 

- dospelí (študenti SŠ, VŠ, dôchodcovia a iní) 1 216 1 378 

- deti do 15 rokov 1 416 1 433 
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Výpožičky podľa tematických skupín 

 2020 2021 
Odborná lit. pre dospelých 19 734 23 113 
Krásna lit. pre dospelých 21 130 28 313 
Odborná lit. pre deti 9  982 11 696 
Krásna lit. pre deti 19 831 21 980 
Periodiká 5 160 5 530 
Spolu 75 837 90 632 

 
 
   Knižnicu navštívilo spolu 35 543 návštevníkov, ktorým sme poskytli hlavne absenčné 
a prezenčné výpožičné služby z voľného výberu, ale tiež prolongácie a knihy objednané do 
knihoboxu. Zo všetkých návštevníkov bolo 29 181 návštevníkov výpožičných služieb, 
návštevníkov všetkých podujatí (vrátane online) bolo 6 186 a návštevníkov internetu bolo 
176. Osobitne sme sledovali návštevníkov nášho webového sídla, ktorých bolo 43 202, 
návštevníkov online katalógu bolo 11 631, návštevníkov online podujatí, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom vyjadrili svoju emóciu, dali lajk, zdieľali či komentovali online aktivitu v čase 
vygenerovania štatistiky  bolo 2 890, návštevníkov sociálnych sieti, ktorých sme mohli 
odsledovať bolo 3 526. 
 
 
Kvantitatívne ukazovatele - NÁVŠTEVNÍCI KNIŽNICE 
 
 Návštevníci 

  2020 2021 

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

25 725 35 543 

Počet návštevníkov výpožičných služieb 18 797 29 181 

Počet návštevníkov internetu 205 176 

Počet návštevníkov podujatí spolu: 6 723 6 186 

 
Kvantitatívne ukazovatele –NÁVŠTEVNÍCI ONLINE služieb 
 

  2020 2021 

Návštevníci webového sídla knižnice      40 100 43 202 

Návštevníci on-line katalógu knižnice 10 920 11 631 

Počet návštevníkov online podujatí 3 852 2 890 

Návštevníci sociálnych sieti – facebook, 
instagram, youtube 

2 300 3 526 
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2.3 Informačná činnosť 
 
   V rámci informačnej činnosti poskytovala knižnica používateľom aj špeciálne knižnično-
informačné služby. Službu rezervácie dokumentov využívalo v priebehu roka 127 čitateľov 
a zarezervovali si 2 852 dokumentov, prevažne z novo zakúpených titulov.  
Bibliografických  a faktografických informácií bolo poskytnutých 1 612,  najmä študentom 
stredných a vysokých škôl k seminárkam, referátom, bakalárkam, diplomovkám z  nášho 
knižného fondu, jednak osobnou konzultáciou, ale aj  elektronickou formou. 
Vypracovaných a  poskytnutých čitateľom bolo  41 rešerší. V rámci edičnej činnosti boli 

vydané 3 tituly a spracovaných bolo 12 informačných 
letákov najmä k podujatiam realizovaným v rámci projektu 
Tváre z kníh a to pri besedách, prednáškach 
a workshopoch.  Medziknižničná výpožičná služba z našich 
fondov knižniciam  najmä v  Košickom a  Prešovskom kraji 
bola poskytnutá 16 krát. Našim používateľom sme žiadali 
tituly prostredníctvom MVS z iných knižníc na Slovensku 
79x. Prevažne si čitatelia z iných knižníc žiadali odbornú 
literatúru, ktorú vo svojich fondoch majú najmä vedecké 
a univerzitné knižnice resp. len Slovenská národná knižnica.   
Každý registrovaný používateľ mal v našej knižnici možnosť 

využívať prístup na verejný internet 30 minút zdarma, po prekročení tohto limitu už platil 
poplatok. Túto internetovú službu,  najmä vyhľadávania informácií, využilo 176 
návštevníkov.  
   O všetkých našich aktivitách sme informovali čitateľov, používateľov a návštevníkov na 
našej webovej stránke, ktorú sme pravidelne aktualizovali, zverejňovali vždy najnovšie 
a najdôležitejšie informácie. Webová stránka bola vždy prístupná širokej verejnosti 
vrátane online katalógu. Na sociálnej sieti facebook a na instagrame knižnice boli tiež 
zverejňované naše aktuality, oznamy, informácie a aktivity - podujatia knižnice 
realizované v priebehu roka vrátane online podujatí a aktivít. 
 
 
Kvantitatívne ukazovatele - ŠPECIÁLNE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 

 

 2020 2021 

Počet bibliografických a faktografických  
informácií 

1 976 1 612 

Počet rešerší 32 41 

Počet vydaných titulov v rámci edičnej činnosti 3 3 

Počet spracovaných informačných letákov 12 12 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) iným 
knižniciam 

11 16 

MVS z iných knižníc 84 79 
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2.4 Výchovno - vzdelávacie a kultúrno - spoločenské podujatia 
 
   Jednou z dôležitých činností knižnice je aj organizovanie vzdelávacích a kultúrnych 
podujatí. Počet zorganizovaných podujatí aj v uplynulom roku zásadne ovplyvnila situácia 
súvisiaca s pandémiou koronavírusu. Veľká väčšina výchovno-vzdelávacích a kultúrno-
spoločenských podujatí v roku 2021 nemohla byť v knižnici uskutočnená podľa plánu. Tak 
ako sa menila situácia šírenia koronavírusu, tak sa neustále menili aj podmienky, dátumy, 
ale aj spôsoby realizácie našich aktivít. Fungovali sme v režime zatvorenia knižnice, 
v režime okienkového výdaja, v režime covid automatu podľa farby okresu, v režime OTP 
(očkovaní, testovaní, prekonaní), v režime OP i v režime základ. V týchto režimoch 
fungovali aj hromadné podujatia, ktoré sa mohli uskutočňovať s obmedzeným počtom 
účastníkov na m2, vôbec nemohli uskutočňovať a najvhodnejšie obdobie pre hromadné 
aktivity bolo od júna do konca októbra, kedy sme uskutočnili najviac rôznych aktivít 
a stretli sme sa so zaujímavými ľuďmi.  
Celkovo sme zrealizovali 140 podujatí, z toho bolo 49 stretnutí na podujatiach 
s návštevníkmi v knižnici a 91 podujatí zrealizovaných v podobe nových foriem čiže online 
podujatí. 
Až do začiatku júna sme fungovali v online priestore a realizovali online podujatia, ktoré 
sme zverejňovali a sprístupňovali širokej verejnosti na sociálnych sieťach facebook 
a instagram, na youtube kanáli a samozrejme aj na našej web stránke. V online priestore 
sa uskutočnil aj Týždeň slovenských knižníc so svojím pripraveným programom. V online 
priestore bola pripravovaná virtuálna študentská zóna-Katkine literárne odporúčania. 
Boli to pravidelné-cyklické mesačné knižné odporúčania pre stredoškolákov so stručnou 
anotáciou a tipy o tom, čo si potrebuje stredoškolák prečítať.  

Podobný charakter mali aj knižné odporúčania pre deti 
rôznych vekových skupín – Matilda radí a odporúča, 
ktorým malá hrdinka a veľká čitateľka Matilda radila 
a pomáhala pri výbere vhodných kníh každý mesiac. 
Zapojili sme sa aj do Osmijankovej literárnej záhrady 
a spolu so žiakmi ZŠ, na ich online hodinách, riešili 
jednotlivé súťažné kapsičky v priebehu štyroch mesiacov. 
Zaujímavé informácie o všetkých kontinentoch 
v mesačných intervaloch ponúkala návštevníkom 
prezentácia Precestujme kontinenty, ktorá v závere 
ponúkala krátky internetový minikvíz, kde si účastníci 
mohli preveriť svoje získané vedomosti. Online čítaniu 
bol venovaný kolotoč rozprávkových čítaní s názvom Čas 
na príbeh, ktorý v podaní dobrovoľníkov a knihovníčok 

s príjemným hlasom, pravidelne oslovoval najmenších návštevníkov webu a sociálnych 
sietí kedykoľvek počas dňa, ale najmä pred spaním. Nedožitú storočnicu najznámejšieho 
slovenského politika Alexandra Dubčeka pripomínala, v mesačných intervaloch, 
návštevníkom webu a sociálnych sietí zaujímavá prezentácia – Alexander Dubček – meno 
symbolizujúce nádej, ktorá poodhaľovala rôzne informácie z jeho života. Návody na to, 
ako sa majú zabaviť rodičia s deťmi, niekoľko krát priniesla online prezentácia 
s edukačnými hrami Rozpohybuj sa s knihami o tom, ako sa dá pri spoločnom čítaní  
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rozptýliť, navodiť príjemnú atmosféru, rozpohybovať telo, zacvičiť si, rozosmiať ducha 
gestikuláciou a mimikou.  
   Online aktivitami, z cyklu podujatí v rámci TĽK a zamerania na regionálnu kultúru 
a identitu,  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 
spracované na spôsob zemplínskych zvykov a tradícií:  
- február - Čas od Popolcovej stredy do Bielej soboty, 
- marec - Najväčší kresťanský sviatok-Veľká Noc, 
- jún - Na svätého Jána nie je noc žiadna, 
- november - Obávané stridžie čarovanie, 
- november - Advent, 
- december - Oslava Vianoc. 
   Z knihy Antona Bodisa - Etiketa pre mladých sme vytvorili 
zaujímavý cyklus online čítaní a videoprezentácií s radami, ako 
riešiť všedné i nevšedné spoločenské situácie v duchu pravidiel 
spoločenského správania. Impulzy a inšpirácie ako byť 
emotívni, zamilovať sa a nakoniec úspešne vykročiť za láskou, 
sme našim dospelým čitateľom ponúkali online viackrát 
prostredníctvom odporúčaných kníh o láske, vzťahoch, 
tajomstvách ...(Valentín, máj-mesiac lásky).  
Medzinárodný deň detí uvoľnil opatrenia, priniesol do knižnice 
možnosť stretnúť sa s našimi návštevníkmi na podujatiach. 
Začali sme našimi najvďačnejšími a najčastejšími návštevníkmi 
– deťmi a pripravili pre nich zábavno - hravé športové 
dopoludnie. ALIBABA – Hopsa horsa – zem otvor sa, toto 
divadelné predstavenie s naším novým partnerom Bábkovým 
divadlom Babadlo z Prešova, víťazoslávne otvorilo 10. ročník 
festivalu detskej knihy Festival kníh pod holým nebom, na 
ktorom nechýbali ďalší zaujímaví hostia, pestrý program pred 
knižnicou, relax pri knihe, interaktívne hry a zábava so 
známym hudobníkom a frontmanom kapely Polemic, tiež 
autorom kníh pre deti a mládež Petrom „Petkom“ Opetom. 
   Úspešne sme zrealizovali 15. ročník týždenného letného čitateľského detského tábora 
KNIHOVNÍČEK, ktorý má u nás už dlhoročnú tradíciu a stretáva sa s veľkým záujmov 
u detí, ale aj rodičov. Prázdninové stredy, Letné knižničné jednohubky, lákali do knižnice 
deti  a ponúkali interaktívne hry, súťaže, zábavu, tvorivé dielne a neopakovateľné zážitky 
s novými kamarátmi.  
   Z dotácie FPU sme aj v uplynulom roku získali finančné prostriedky na projekt Tváre z 
kníh, 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. Podujatia sme organizovali najmä v druhej polovici roka, keď už 
boli uvoľnenejšie opatrenia pri organizovaní hromadných podujatí. No vždy to bolo 
s istými obmedzeniami v počte návštevníkov. Z projektu bol v auguste zrealizovaný 
workshop s ilustrátorom Petrom Uchnárom pre deti-účastníkov letného čitateľského  
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tábora, spoločná tvorivá, kreatívna práca detí s ilustrátorom pri tvorbe-maľovaní 
spoločného dielka. Vichodňarske rozpravočki 2na3 bol názov piknikového čítania s 
autorom knihy Jozefom Jenčom, vo východoslovenskom dialekte - vychodňarčine. Rodičia 
na materskej a rodičovskej dovolenke so svojimi ratolesťami sa u nás 2x stretli na 
príjemnom relaxe - muzikománii pri knihe, čítaní, hudbe, speve a tancovaní s hudobnou 
pedagogičkou Ivanou Bajužíkovou. Stretnutie s mladou autorkou kníh pre deti a mládež 
Kristínou Balúchovou, bolo spestrené storytellingom, na ktorom autorka porozprávala 
príbehy zo svojich vlastných kníh zo série príbehov z leteckého prostredia "Kapitán 
Padák". Stredoškolskej mládeži doobeda a  širokej verejnosti poobede sa na autorskej 
besede prihovárala slovenská spisovateľka Michaela Ella Hajduková.   
   Súčasťou podujatí, ktoré knižnica v priebehu roka organizovala, sú už pravidelne aj 
výstavy, ktorých sme mohli verejnosti sprístupniť len 7. Všetky však boli inovatívne, 
spájali interaktívne a audiovizuálne umenie, priniesli nové prvky v inovačných zónach, 
prostredníctvom mobilu a tabletu abstraktné symboly ožívali na stenách a vytvárali 
príbehy s informáciami o vynáleze a jeho inováciách, boli sondou do neprebádaného 
sveta predstavivosti čitateľov.  No boli to aj klasické ilustrátorské výstavy známych 
slovenských ilustrátorov, výstava venovaná časopisu Slniečko, ale tiež výstava bábik - 
motanky, amuletov starých Slovanov.  
   Svoje podujatia, či už virtuálneho charakteru v online priestore alebo stretnutí naživo, 
sme  vždy zameriavali na knihy, čítanie, celoživotné vzdelávanie, čitateľskú a informačnú 
gramotnosť, ale aj na zmysluplné, zábavne a  relaxačné trávenie voľného času našich 
používateľov. Podujatia sme pripravovali pre všetky vekové skupiny čitateľov, teda pre 
najmenšie deti-batoľatá, predškolský i školský vek, študentský, dospelácky i seniorsky vek.  
   Všetky nosné/ťažiskové aktivity sú  podrobnejšie uvedené v časti Vyhodnotenie plnenia 
úloh na úseku odbornej činnosti.  
Všetky ostatné  zrealizované podujatia sú zdokumentované v prílohe č. 2. Tabuľkový 
prehľad podujatí. 
 
Kvantitatívne ukazovatele – PODUJATIA a návštevníci 
 

 2020 2021 

Počet podujatí  organizovaných knižnicou 173 140 

Počet návštevníkov podujatí: 6 723 6 186 

- počet  návštevníkov výchovno - vzdelávacích podujatí 4 561 3 079 

- počet  návštevníkov kultúrno – spoločenských 
podujatí 

1 707 3 066 

- počet návštevníkov informačných výchov 455 49 

Počet online podujatí organizovaných knižnicou 91 91 

Počet návštevníkov online podujatí: 3 852 1 967 
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II. REGIONÁLNA ČINNOSŤ 
 

1. Bibliografická činnosť 
 
   Úsek  regionalistiky v priebehu uplynulého roka vykonával bibliografickú, dokumentačnú 
a informačnú  činnosť ako  súčasť knižnično-informačných služieb. Činnosť na tomto 
úseku bola zameraná na plnenie základných úloh, ktoré súviseli so získavaním a 
analytickým spracovaním dochádzajúcej celoslovenskej a regionálnej periodickej tlače. 
Bibliografické záznamy boli elektronicky spracované v knižnično-informačnom systéme 
Virtua a zasielané do celoslovenskej článkovej databázy Súborného katalógu. Túto 
elektronickú databázu tvoria vyexcerpované články regionálneho charakteru a  to 
predovšetkým z  pravidelne vychádzajúcich titulov  regionálnych periodík: Sečovčan, 
Korzár, Infolist, Šíp Sagita, Zemplínske noviny MY, ako aj z článkov elektronických 
(ahojmama.pravda.sk, 1.pluska.sk, aktuality.sk, cas.sk, dennikn.sk, curma.blog.sme.sk, 
dolnyzemplin.korzar.sme.sk, domov.sk, e.trend.sk, finreport.sk, grkatke.sk, 
hlavnespravy.sk, kosicednes.sk, myzemplin.sme.sk, novinyzempina.sk, obecne-noviny.sk, 
pravda.sk, rehresher.sk, skolskyservis.sk, slovensko.hnonline.sk, 
spolokslovenskychspisovatelov.sk, teraz.sk, topky.sk, trebisov.sk, tv.noviny.sk, 
TvojTrebisov.sk, vucke.sk, webnoviny.sk, wintrsportsworld.sk, reginavychod.rtvs.sk, 
ssn.sk, svf.sk, literarnytyzdennik.sk, TASR.sk)a z periodík celoslovenského charakteru  
Pravda, Sme, Nový Čas, Plus 7 dní, Slovenka, Šarm, Život, Báječná žena, Literárny 
týždenník, Knižnica, Dotyky, Báječná žena, Epocha, Slovenské pohľady, Literárny 
týždenník.    

Bibliografické záznamy sa aj naďalej spracovávali podľa 
aktuálnej verzie pravidiel: Metodika popisu článkov vo 
formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel RDA. Za 
sledované obdobie bolo analyticky spracovaných 993 
bibliografických záznamov. Spolu článková  databáza 
obsahuje 16 566 automatizovane spracovaných záznamov.  
Regionálny fond knižnice propaguje a  sprístupňuje úsek 
regionalistiky. Do databázy regionálneho fondu pribudlo 11 
regionálnych monografií, ktoré sme získali kúpou a niektoré 

darom od regionálnych autorov a darom z  obcí nášho regiónu.  
   Periodiká regionálneho charakteru  do väzby nedávame,  ale ich  archivujeme. Všetky 
excerpované články regionálneho charakteru od roku 2014 sú uchovávané v digitálnej 
podobe a to formou skenovania 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. 
   V uplynulom roku bolo vypracovaných 41 rešerší, poskytnutých 1 612 bibliografických 
a faktografických informácií. 
   Konzultačné a  poradenské služby boli poskytované  osobne, elektronicky aj telefonicky 
a  to predovšetkým pri: orientácii v knižnično-informačných fondoch, vo vyhľadávaní 
dokumentov, kníh a článkov, pri zostavovaní  citácií a súpisoch literatúry seminárnych, 
bakalárskych a diplomových prácach, ako aj pri zostavovaní samotných rešerší. Tieto 
informácie boli čitateľom poskytnuté buď jednorazovo, ale aj cyklicky a to na  požiadanie 
k špeciálnym problémom. 
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2. Metodická činnosť 
 

   V zmysle Zákona o knižniciach a zriaďovacej listiny knižnica 
metodicky usmerňovala činnosť obecných knižníc okresu 
a zároveň pôsobila aj vo vnútro knižničnej metodike. Okrem 
iných aktivít sprostredkovávala obecným knižniciam 
informácie o celoslovenských aktivitách, najmä o prijatých 
protipandemických opatreniach a usmerneniach, ktoré sa 
týkali zatvorenia a otvorenia knižníc a dianí v rámci 
knihovníctva. Ďalšie usmernenia obecným knižniciam nášho 
okresu sa týkali elektronického spracovávania štatistických 

výkazov KULT 10-01 na základe pokynov Slovenskej národnej knižnice. Taktiež boli 
knižnice informované o možnostiach získania grantov z Fondu na podporu umenia a boli 
tiež vyzvané k spolupráci pri zbere údajov k vyhodnoteniu plnenia vybraných štandardov.  
   Prijaté opatrenia neumožňovali vykonávať metodické návštevy v obecných knižniciach 
okresu, preto metodicko - poradenská pomoc sa poskytovala formou telefonických 
a elektronických konzultácií. 
   Úsek koordinácie a metodiky naďalej pokračoval v budovaní dokumentácie týkajúcej sa 
stavu a činnosti jednotlivých obecných a mestských knižníc regiónu. Fungujúcich knižníc 
v roku 2021 bolo 22.  
 
 

III. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 
10.6.2021 
Rádio Regina  Východ  8.30 (priamy vstup) : M. Majcherová, Festival kníh pod holým nebom – 
divadelné predstavenie Alibaba – Hopsa horsa – zem otvor sa 

 

1. Edičná činnosť 
 
1. Plán činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove na rok 2022 
2. Vyhodnotenie činnosti Zemplínskej knižnice v Trebišove za rok 2021 
3. Básne epigramy, aforizmy, poviedky... Jozefa Madára (biografia a výberová personálna  
    bibliografia) 
 
Informačné letáky 
 

1. Prázdne duše s Ivanou Ondriovou 
2. Jazyk – naša samozrejmosť 
3. Motanka – bábika dobrých želaní, alebo strážny anjel starých Slovanov 
4. Alexander Dubček – meno symbolizujúce nádej  
5. Nič o nás bez nás – interaktívna podlaha 
6. Czech innovation expo 
7. Ján Chalupka-150.výročie smrti 
8. Michaela Ella Hajduková 
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9. Kristína Baluchová 
10. Peter Uchnár 
11. Muzikománia 
12. Venujme si čas – Zuzana Kubašáková 

 
 

3.3 Cezhraničná a celoslovenská spolupráca 
 
   V rámci možností fungovala aj spolupráca podobne ako v minulých rokoch no 
samozrejme v súvislosti s platnými opatreniami. 
   V priebehu roka sme spolupracovali s knižnicami Košického a Prešovského kraja, SNK 
v Martine, UK Bratislava, s Českým spolkom v Košiciach, Osmijanko, n. o., Bratislava, Class  
Slovensko, OZ Dračia stopa. 
   Nové partnerstvá vznikli: - Centrum vedecko-technických informácií, 

                                         - BABADLO – bábkové divadlo Prešov, 
                                         - divadlo KĽUD Kladzany, 

                                                - ÚPSVaR Košice –Informačné centrum na boj proti   
                                                                  obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR, 
                                                 - OZ Veršočok 
   Na území mesta a regiónu sme spolupracovali so všetkými základnými, strednými 
i materskými školami  vrátane špeciálnych škôl. Tiež so sociálnymi zariadeniami v meste, 
s policajným,  hasičským zborom a záchranným zborom v meste.  
   V rámci udržateľnosti a úspešnosti zahraničného projektu „Príroda nepozná hranice“ 
naďalej pokračovala spolupráca s Maďarskom Holocén-Hungary. 
 
 
 

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 
 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Skutočnosť /čerpanie 

k 31.12. 2021 

Bežný transfer 216 696,- 228 524,- 216 493,20  

Kapitálový transfer 0 15 193,- 15 193,- 

Vlastné príjmy 7 500,- 7 500,- 5 869,- 

Zostatok 
nevyčerpanej 
dotácie z r. 2020  

10 584,76 10 584,76 10 584,76 

Dotácie, granty, 
projekty 

0 15 931,84 14 647,77 

Spolu 234 780,76 277 733,60 262 787,73  
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Úpravy výšky rozpočtu 

 

Na základe rozpočtových opatrení  našej knižnici boli vykonané tieto úpravy rozpočtu : 
- zo dňa 28. 2. 202 – navýšenie rozpočtu o bežné výdavky v sume 431,84 €, finančné 

prostriedky sú určené na dofinancovanie medzinárodného projektu „Príroda 
nepozná hranice“, realizovaný v rámci podporu Fondu malých projektov.  

- zo dňa 3. 5. 2021 – úprava bežného rozpočtu o 3 500,- výdavky na nákup kníh 
- zo dňa 12. 7. 2021 – úprava kapitálového rozpočtu o 5 500,- € na nákup Biblioboxu 
- zo dňa 22. 7. 2021  navýšenie rozpočtu o 3 264,- € ako spolufinancovanie 

grantových schém. 
- úprava rozpočtu - navýšenie kapitálových výdavkov zo dňa 1. 10. 2021  určená na 

nákup komplexného knižnično-informačného systému DAWINCI  v celkovej  
       sume 10 500,- €  

 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

277 733,60 262 787,73 

 
 

Príjmy celkom Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a 
transfery 

Príjmy z 
prenájmu 

Iné 
nedaňové 
príjmy 

Zostatok 
prostriedkov 
z predch. 
rokov 

277 733,60 243 717,- 15 931,84 - 5 869,- 10 584,76 

 
 

Príjmy  prostriedkov od zriaďovateľa  
- zdroj 41-001   216 696,- €  
- zdroj 41-200       8 328,- € 
- zdroj 41-800       3 500,- € 
- zdroj 41-001 kapitál.    15 193,- €  

 
Granty a transfery 

- zdroj 72c FPU    15 500,- € 
- zdroj 11GE         431,84 € 

 
Vlastné príjmy 

- zdroj 72g      5 869,- €                                       

    
Vlastné príjmy – zdroj 72g 

  
Položka VP Skutočnosť 

k  31.12. 2021 v  € 
Zápisné * 2 833,- 
Upomienka, oneskorené 
vrátenie 

1 100,- 

MVS 256,50 
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Rešerš 35,- 
Internet+kopírovanie + tlač 150,50 
Za spracovanie /prezenčné/ 231,50 
úroky 2,84 
Tábor „Knihovníček“ 1 260,-  
  
S P O L U : 5 869,-  

 
Zemplínska knižnica v roku 2021 mala schválený  rozpočet vlastných príjmov vo výške                    
7 500,- €, vzhľadom na pandémiu COVID-19 vznikol výpadok vlastných príjmov a z tohto 
dôvodu nebol splnený schválený rozpočet vlastných príjmov. Celkové príjmy v roku 2021 
boli  5 869,- €, čo predstavuje nesplnenie o 1 631,- €. 
 
 

Výdavky 
celkom 

Mzdy, platy a 
OOV Odvody 

Tovary a 
služby 

Bežné 
transfery 

Kurzové 
rozdiely 

262 788,- 124 718,- 43 108,- 85 020,- 9 942,- - 
 
 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

262 788,- 236 744,- 26 044,- 
 
Členenie celkových výdavkov  
 
Mzdy, platy a OOV 
 
    V tom sú započítané tarifné platy 108 734,85 €, osobné príplatky 5 591,59 €, ostatné 
príplatky – príplatky za odpracovanú sobotu + riadiace príplatky v celkovej sume 3 207,99  
€ odmeny 4 350,- €. 
V roku 2021 v našej organizácii vznikla jedna celoročná bežná práceneschopnosť  
pracovníčky-upratovačky so 100 % úväzkom, na toto pracovné miesto bola obsadená 
pracovníčka s 60 % pracovným úväzkom,  na základe tohto bola celoročná úspora 40 % na 
tejto pracovnej pozícii.  Zároveň boli opakovane niekoľko mesačné pandemické  PN i OČR, 
čím došlo k   úspore finančných prostriedkov v našej organizácii, ktoré sme použili na 
zakúpenie IT techniky, interiéru, literatúry a ďalších materiálových potrieb pre 
skvalitnenie a spríjemnenie prostredia našim čitateľom. 
 
 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 nákup literatúry  
v predajni kníhkupectiev v celkove sume  147,90  €  
 
 



 

34 

 
Energie a komunikačné poplatky sú zahrnuté poplatky za elektrickú a tepelnú energiu 
6 771,- €, vodné a stočné 597,- €,  telekomunikačné služby 670,- € poštové služby 510,- € 
a internet v celkovej sume 1 193,-  €  
Materiál – čerpanie  v   celkovej sume 52 884,- € z   toho 22 051,- €  je  čerpanie  zo   
zdrojov dotačného systému  FPU  a  MK SR.   Najväčšiu  položku  tvorí  nákup  kníh  v  
celkovej   sume 30 794,- € ,  časopisov ,  periodík  a  špeciálnych   dokumentov  v   celkovej   
sume   2 544,-  €. Z  celkovej  sumy bola časť  nákupu  realizovaná  z dotačného systému 
FPU v sume 10 584,-€ ako zostatok čerpania dotácie z roku 2020 a v sume 8 566,- 
čerpanie dotácie z roku 2021. 
Nákupom výpočtovej  techniky – 2 ks PC, tlačiareň, softvér  + príslušenstvo v  celkovej  
sume 2 397,-  €   postupne   modernizujeme    IT   techniku,   ktorá   je    kompatibilná    k 
 dnešným podmienkam. 
MK SR  bol podporený projektu „Nič o nás bez nás“, kde nám bola schválená suma 3 500,- 
€, na nákup  interaktívnej  podlahy  a  vzdelávacie  balíky  pre   deti   so  špeciálnymi 
potrebami a  seniorov. 
V rozpočtovej položke prevádzkových  strojov, prístrojov a  zariadení je  zaradená  kúpa 2 
ks klimatizácie na zlepšenie podmienok v priestoroch knižnice.  
V dopravnom je zahrnutý nákup PHM –169,- € a taktiež údržba služobného auta nákup 
olejov, kvapalín a náhradných dielov v celkovej sume 168,- € a  /bližšia analytika FIN 1-02/ 
Oprava a údržby - je čerpanie 1 865,- €  
Dôležitou položkou je  pravidelná štvrťročná údržba a poplatok za konkurenčných klientov   
celoslovenského knižničného softvéru Virtua  v sume 1 570,- €. 
ZK TV je v prenajatých priestoroch Mesta Trebišov a tak správu budovy má na starosti 
prenajímateľ. 
Služby - za stravovanie celkovej sume 6 793,- €, 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 1 600,- €. 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 
„Tváre z kníh“. 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 380,- €  /bližšia analytika jednotlivých položiek rozpočtu - FIN 1-02/ 
 

4.2 Správa majetku 
 
   Zemplínska knižnica Trebišov vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch Mesta  
Trebišov. Z toho vyplýva, že ochrana a správa budovy je v ich kompetencii.  
Prenájom budovy máme zdarma a z tohto dôvodu investujeme do malých opráv, nákupu  
interiéru a iných materiálových potrieb.   
Bezpečnosť práce,  požiarnu ochranu nám r. 2021 zabezpečovala  Ing. Tomková Veronika.  
Tieto služby boli vykonávané  prostredníctvom  pravidelných školení našich 
zamestnancov. Celkový náklad na túto činnosť činí 360,- € za rok 2021. 
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1. Opravy a údržba  
 

Celkový objem financií  Poznámka 

1 865,-  €  

 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 
 

Názov akcie 
Realizované 
práce 

Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

Údržba knižničného softvéru 
VIRTUA 

 1 570,- KSK  

 
 

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 
 

Názov 
akcie 

Termín realizácie 
celej investičnej 
akcie (začiatok – 
koniec) 

Realizované práce 
v danom roku  

Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Pozná
mka 

  - -   

 
 

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 
2021 

- - - - 

 

Objekt – stručná 
špecifikácia, adresa 

 Prenajímateľ - 
vlastník 

Trvanie 
nájomného 
vzťahu od – do 

Výška výdavkov na nájom 
(vrátane služieb spojených s 
nájmom)  roku  2021 

Zemplínska knižnica 
v Trebišove 

Mesto Trebišov 

od r.2007 

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

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov projektu Cieľ projektu - stručne Finančný 
zdroj, 

program, 
podprogra

m 

Skutočné náklady projektu Termín 
realizá

cie 

Po
zn
á

mk
a 

 
Získan

á 
dotácia 

Zdroje 
z KSK 

Vlast
né 

zdroj
e 

Osta
tné 

Spolu  

Tváre z kníh Cieľom projektu bola 
motivácia návštevníkov k 
čítaniu, k formovaniu ich 
osobnosti cez autorské 
besedy, prednášky, 
workshopy, tvorivé,  dielne, 
zážitkové čítania, storytelling 
a vytvorenie priestoru na 
osobné stretnutia so 
súčasnými tvorcami 
literatúry, zaujímavými 
ľuďmi z rôznych oblastí 
kultúrneho a spoločenského 
života. 

FPU 5.1.3  
Podujatia, 

vzdelávacie 
aktivity a 
odborná 
činnosť 
knižníc 

3 000 334   3 334 Máj -
decem

ber 
2021 

 

V dobrom aj 
v zlom s novou 
knihou 

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

FPU 5.1.4 
Akvizícia 
knižníc 

9 000 1 000   10 000 Júl 
2021-
marec 
2022 

 

Nič o nás bez 
nás 

Interaktívna podlaha – 
špeciálne projektové 
premietanie, ktoré umožňuje 
interaktívne reagovať na 
podnety poskytujúce veľkú 
dávku pohybu, priestorovej 
orientácie, zlepšujú pamäť, 
reflexy 

MK SR  2.1 
Živá kultúra  

3 500 175   3 675  Septe
mber – 
decem

ber 
2021 

 

 
 

      4.4  Kapitálové výdavky 
 
V roku 2021 bol ZK TV schválený kapitálový výdavok na nákup  nového knižnično-
informačného systému DAWINCI v celkovej sume 10 500,- €, ktorý bol realizovaný zo 
zdrojov vzniknutých úsporou finančných prostriedkov v našej organizácii v  roku 2020 a 
nákup a verejné obstarávanie bolo presunuté do roku 2021.  Realizácia kúpy prebehla po 
verejnom obstarávaní v priebehu mesiacov október až november 2021 a nový knižnično -
informačný systém sa začal používať v roku 2022.     
Ďalším kapitálovým výdavkom bola kúpa BIBLIOBOXU v celkovej sume 4 693,- € zo zdrojov 
KSK. Nákup a VO bolo realizované súbežne s ostatnými knižnicami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KSK.  
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5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 
 

5.1 Pohyb v stave zamestnancov 
 

Stav k 31.12. 

Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

 Úväzok (v 
%) 

Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená v roku 
2021 (áno/nie)  

Pozn. 

Knihovník/čka 100 % 10 áno  

Riaditeľka 100 % 1 áno  

Ekonómka 100 % 1 áno  

Upratovačka/výtvarníčka - dlhodobá 
PN 1-10/2021 

100 % 1 áno  

Upratovačka zastupovanie počas PN 60 % 1 áno  

 
Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 14  
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 13,83  
Počet novoprijatých 0  
Počet tých, čo odišli 1  

 

5.2 Účasť zamestnancov na školeniach 
 

 
 
 
 
 
 

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 

Odborných online školení – webinárov 
sa v roku 2021 zúčastnili: 

riaditeľka –  6x 

ekonómka –  4x 

knihovníci – 14x 
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2022 Komentár 

 

AKTÍVNE ..., čas sa už začal 
(marec) 

Aktivity zamerané na Európsky olympijský 
festival  a Európsky rok mládeže - výstava, 
beseda, stretnutia so športovcami 

 

ŽIŤ PRÍRODOU  
(apríl) 

Zmes podujatí zameraných na Deň Zeme - 
22. apríl - výstava, beseda, prednáška 

 
GRAMOTNOSŤ  BUDÚCNOSTI  UŽ  JE  TU! 
(máj) 

Učenie základov  programovania a 
elektrotechniky  za pomoci malých 
programovateľných robotov, rozvoj 
kreativity cez 3D tlačiareň – vzdelávacie 
aktivity 

FESTIVAL KNÍH POD HOLÝM NEBOM 
(jún) 
 

Outdoorové aktivity zamerané na podporu 
čítania a čitateľskej gramotnosti  
-interaktívne podujatia, besedy, workshopy, 
autorské, scénické čítania, zábavné 
outdoorové aktivity – kreatívne formy práce 
s deťmi, mládežou a dospelými v priebehu 
celého dňa 

REMESLÁ V ZNAMENÍ INŠPIRÁCIÍ 
(september) 

Aktivity súvisiace s tradíciami – remeslami v  
regióne - stretnutie remeselníkov nášho 
regiónu 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 
2022– iné 

Komentár 

 
Budovanie knižničného fondu  

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

Tváre z kníh 2 
 

Realizácia komunitných aktivít podpora 
a motivácia k čítaniu u detí, mládeže 
i dospelých realizáciou kultúrnych 
a vzdelávacích aktivít – pestrá škála 
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 naplánované 
v mesačných cykloch 

 
Knihovníček – letný čitateľský tábor 

Týždenný tábor pre prázdninujúce deti – 
hravé, zábavné, dobrodružné trávenie 
voľného času detí formou kreatívnych 
aktivít, vzbudenie záujmu o literatúru 
a čítanie, návštevu knižnice 
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PRÍLOHY 
 
 

Príloha č. 1 

Organizačná schéma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riaditeľka

1 TT - 10

ÚKIS

1 TT - 9

Úsek 
koordinácie a 

metodiky 

1  TT - 8

Úsek 
doplňovania a 
spracovania 

fondov 1 TT - 8

Úsek 
regionalistiky

1  TT - 8

Úsek krásnej 
literatúry pre 

dospelých

2  TT -8

Úsek náučnej 
literatúry pre 

dospelých 

2  TT - 8

Úsek literatúry 
pre deti a 

mládež 

2  TT - 8

Úsek 

techicko-
ekonomický

1  TT - 8

Výtvarníčka 60%

Upratovačka 40%

1  TT - 5
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Tabuľkový prehľad podujatí 
Príloha č. 2 

JANUÁR 

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 

podujatia 
On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastn

íkov 

Matilda radí a 
odporúča 
 

Cyklické online knižné odporúčania so stručnou anotáciou 
pre deti rôznych vekových skupín. Malá hrdinka, ale veľká 
čitateľka Matilda deťom s týmto problémom rada pomôže a 
poradí 

knižné 
odporúčania 
pre ZŠ 

✓  žiaci ZŠ 28 

Katkine literárne 
odporúčania 
 

Online knižné tipy pre stredoškolákov so stručnou anotáciou, 
pre všetkých literárnych nadšencov, tipy o tom, čo si 
potrebuje stredoškolák prečíta 

knižné 
odporúčania 
pre SŠ 

✓ študenti SŠ 40 

Čas na príbeh 
 

Terkine snežné radovánky – kolotoč rozprávkových čítaní - 
online spoločné čítanie rozprávkových príbehov v podaní 
dobrovoľníkov knižnice a knihovníčok  

online 
čítanie 

✓ 

predškoláci, 
žiaci ZŠ, široká 
verejnosť 

44 

Pohľad do histórie 
Magický dátum 21.1.1961 - porovnanie s dátumom 
21.1.2021 - súčasný a minulý dátum z historických výstrižkov 
zo starých tlačí v našej knižnici 

online 
hádanky 

✓ 
široká 
verejnosť 

24 

Osmijankova 
literárna záhrada 

On-line stretnutie a metodická lekcia k 17. ročníku 
celoslovenskej čitateľskej súťaže - výmena informácií, 
skúseností, nápadov i metodika k súťaži a k jednotlivým 
súťažným otázkam 

online 
prezentácia 

✓ 
knihovníci a 
pedagógovia 

19 

FEBRUÁR      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastn

íkov 

Precestujme 
kontinenty - Afrika 

Zaujímavé informácie o kontinente Afrika v podobe 
powerpoint prezentácie a na záver internetový minikvíz 
prostredníctvom yuotube kanálu 

online 
prezentácia 
a minikvíz 

✓ 
široká 
verejnosť 

36 

Čas na príbeh 
Malý čmeliak Cyril –  kolotoč rozprávkových čítaní - online 
spoločné čítanie rozprávkových príbehov v podaní 
dobrovoľníkov knižnice a knihovníčok na webe, fb, yuotube 

online 
čítanie 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

21 

Alexander Dubček – 
meno 
symbolizujúce nádej 

Alexander Dubček – meno symbolizujúce nádej 
Ďalšie poodhalenie zaujímavostí zo života najznámejšieho 
slovenského politika k jeho nedožitej storočnici. web, fb, 
instagram, yuotube  

online 
prezentácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

52 

Trebišov - centrum 
južného Zemplína a 
jeho okolie 

Bohatstvo regiónu južného Zemplína z bibliografického 
náhľadu. Zverejnené na webe knižnice, fb. instagram, 
yuotube  

online 
prezentácia 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

52 

Katkine literárne 
odporúčania vo 
februári 

Online knižné tipy pre stredoškolákov so stručnou anotáciou, 
pre všetkých literárnych nadšencov, tipy o tom, čo si 
potrebuje stredoškolák prečíta 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ 

stredoškolská 
mládež, 
verejnosť 

21 

Knižný pár 
 

Pri príležitosti sviatku Valentína malá minianketa o tom, 
ktorý knižný pár a z ktorej knihy je komu sympatický.  

anketa 
online 

✓ 
široká 
verejnosť 

24 

Matilda radí a 
odporúča aj vo 
februári 
 

Cyklické online knižné odporúčania so stručnou anotáciou 
pre deti rôznych vekových skupín - malá hrdinka, ale veľká 
čitateľka Matilda deťom rada pomôže a poradí s výberom 
vhodných kníh 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

32 

Zázračné kľúče od 
hravého čítania-
Osmjanková súťaž 

On-line stretnutie a plnenie Osmijankovej kapsičky v rámci 
17. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže z knihy "Denis a 
jeho sestry" 

riešenie 
Osmijankov
ých 
súťažných 

✓ žiaci ZŠ 26 



 

41 

kapsičiek 

Čas od Popolcovej 
stredy do Bielej 
soboty 
 

Videoprezentácia v rámci tradičnej ľudovej kultúry o zvykoch 
a tradíciách našich predkov na Zemplíne. Zverejnené na 
webe knižnice, fb, instagram, youtube 

online 
cyklus 
zvykov a 
tradícií 

✓ 
široká 
verejnosť 

32 

Legendárny 
medvedík 
 

Interaktívna online prezentácia o zaujímavostiach súvisiacich 
s príbehmi medvedíka Pu (95. výročie) z knihy Alana 
Alexandra Milneho v spojitosti s animovaným filmom W. 
Disneyho.  

interaktívna 
prezentácia 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

23 

MAREC      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastn

íkov 

TSK- Fotografia zo 
spoločného čítania 
u mňa doma 
 

Výzva pre rodičov - čas na spoločné čítanie zaujímavej knihy 
pre radosť a super zážitok so svojimi deťmi - fotografie 
zasielané knižnici na vyhodnotenie 

výzva online ✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

11 

TSK - Dejiny knižníc 
a najkrajšie knižnice 
sveta 

Prezentácia najstarších a najkrajších knižníc sveta, história a 
zaujímavosti 

online 
prezentácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

29 

TSK - Rozpohybuj sa 
s knihami 
 

Návody na to, ako sa zabaviť pri čítaní a rozptýliť myseľ, či 
navodiť príjemnú atmosféru, rozpohybovať telo-zacvičiť si, 
rozosmiať ducha grimaskami – Snehuliak Kýchalk 

edukačné 
hry 

✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

48 

TSK Precestujeme 
kontinenty - 
Severná Amerika 

Zaujímavosti o kontinente Severná Amerika, po ich 
naštudovaní možnosť overenia si svojich získaných 
vedomostí vyplnením krátkeho online kvízu 

online 
prezentácia 
a minikvíz 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

12 

TSK Etiketa pre 
mladých, kapitola II. 
- Obliekanie 
 

Z knihy A. Bodisa-Etiketa pre mladých - rady a návody ako 
riešiť všedné spoločenské situácie v duchu pravidiel 
spoločenského správania 

online 
čítanie 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

21 

Osmijanková 
literárna záhrada - 
Marcipán má veľký 
plán 

Riešenie prvej kapsičky úloh od Osmijanka v rámci 
celoslovenskej literárnej súťaže.  

online 
literárna 
rozprávková 
súťaž 

✓ žiaci ZŠ 22 

Pavol Emanuel 
Dobšinský 
 

Videoprezentácia pri príležitosti výročia narodenia 
najznámejšieho zberateľa slovenskej ľudovej slovesnosti, 
Pavla Emanuela Dobšinského. 

online 
videoprezen
tácia 

✓ žiaci ZŠ 12 

Deň ľudovej 
rozprávky 

Stručná informácia o vzniku Dňa ľudovej rozprávky, online 
čítanie rozprávky "O Veternom kráľovi" a anketa na tému: 
Ktorá je Vaša obľúbená ľudová rozprávka?  

anketa 
online 

✓ 
široká 
verejnosť 

11 

Precestujme 
kontinenty - Európa 

Zaujímavosti o kontinente Európa, po ich naštudovaní 
možnosť overenia si svojich získaných vedomostí vyplnením 
krátkeho online kvízu 

online 
prezentácia 
a minikvíz 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

32 

Alexander Dubček - 
meno 
symbolizujúce nádej 
 

Ďalšie poodhalenie zaujímavostí zo života najznámejšieho 
slovenského politika k jeho nedožitej storočnic 

online 
videoprezen
tácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

8 

Precestujme 
kontinenty - Južná 
Amerika 
 

Zaujímavosti o kontinente Severná Amerika, po ich 
naštudovaní možnosť overenia si svojich získaných 
vedomostí vyplnením krátkeho online kvízu 

online 
prezentácia 
a minikvíz 

✓ 
široká 
verejnosť 

9 

Katkine literárne 
odporúčania v 
marci 
 

 
Online knižné tipy pre stredoškolákov so stručnou anotáciou, 
pre všetkých literárnych nadšencov, tipy o tom, čo si 
potrebuje stredoškolák prečítať 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ 

stredoškolská 
mládež, 
verejnosť 

17 



 

42 

Matilda radí a 
odporúča aj v marci 
 

Cyklické online knižné odporúčania so stručnou anotáciou 
pre deti rôznych vekových skupín - malá hrdinka, ale veľká 
čitateľka Matilda deťom rada pomôže a poradí s výberom 
vhodných kníh 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

22 

Rozpohybuj sa s 
knihami - Hádaj, ako 
veľmi Ťa mám rád 
 

Návody na to, ako sa zabaviť pri čítaní a rozptýliť myseľ, či 
navodiť príjemnú atmosféru, rozpohybovať telo-zacvičiť si, 
rozosmiať ducha 

interaktívne 
hry online 

✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

31 

Čas na príbeh 
 

Ambulancia hračiek sa otvára – Kolotoč rozprávkových čítaní: 
online čítanie rozprávkových príbehov v podaní 
dobrovoľníkov knižnice a knihovníčok  

online 
čítanie 

✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

27 

Osmijanková 
literárna záhrada - 
Denis a jeho sestry. 

Riešenie druhej kapsičky úloh od Osmijanka v rámci 
celoslovenskej literárnej súťaže 

online 
literárna 
rozprávková 
súťaž 

✓ žiaci ZŠ 28 

Čas od Popolcovej 
stredy do Bielej 
soboty 
 

Videoprezentácia v rámci tradičnej ľudovej kultúry o zvykoch 
a tradíciách našich predkov na Zemplíne - predveľkonočné 
obdobie.  

online 
cyklus 
zvykov a 
tradícií 

✓ 
široká 
verejnosť 

26 

Najväčší kresťanský 
sviatok - Veľká noc 

Význam a bohatstvo tradičnej ľudovej kultúry, hodnoty 
prastarých veľkonočných ľudových zvykov, vzťah jednotlivca 
k spoločnosti - zemplínske veľkonočné zvyky 

online 
cyklus 
zvykov a 
tradícií 

✓ 
široká 
verejnosť 

33 

Precestujme 
kontinenty - Ázia 

Zaujímavosti o kontinente Ázia, po ich naštudovaní možnosť 
overenia si svojich získaných vedomostí vyplnením krátkeho 
online kvízu 

online 
prezentácia 
a minikvíz 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

17 

APRÍL      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastn

íkov 

Nestarnúce príbehy 
H. CH. Andersena 

 
Videoprezentácia o živote a tvorbe najznámejšieho 
rozprávkara pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej 
knihy - 2. apríla, kedy sa slávi aj deň narodenia dánskeho 
spisovateľa H. Ch. Andersena 

online 
videoprezen
tácia 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

16 

Matilda radí a 
odporúča aj v apríli 
 

Cyklické online knižné odporúčania so stručnou anotáciou 
pre deti rôznych vekových skupín prostredníctvom malej 
hrdinky, ale veľkej čitateľky Matildy 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ žiaci ZŠ 14 

Etiketa pre mladých 

Online čítanie od Antona Bódisa: Kapitola III. – Kde sa bez 
etikety nezaobídeme - etiketa pre mladých sú rady, ako riešiť 
všedné spoločenské situácie v duchu pravidiel spoločenského 
správania 

online 
čítanie 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

37 

Osmijanková 
literárna záhrada -O 
žuvačkovom ježkovi 

Tretia literárna kapsička úloh pre deti s dvomi semienkami - 
súťažnými otázkami z knihy Osmijankove rozprávky, v rámci 
celoslovenskej čitateľskej súťaže 

online 
literárna 
rozprávková 
súťaž 

✓ žiaci ZŠ 32 

Osmijanková 
literárna záhrada - 
Čarovné pero 

Štvrtá literárna kapsička úloh pre deti s dvomi semienkami - 
súťažnými otázkami z knihy Osmijankove rozprávky, v rámci 
celoslovenskej čitateľskej súťaže 

online 
literárna 
rozprávková 
súťaž 

✓ žiaci ZŠ 33 

Precestujme 
kontinenty - 
Austrália 
 

Zaujímavosti o kontinente Austrália, po ich naštudovaní 
možnosť overenia si svojich získaných vedomostí vyplnením 
krátkeho online kvízu 

online 
prezentácia 
a minikvíz 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

43 

Alexander Dubček - 
meno 
symbolizujúce nádej 

Ďalšie poodhalenie zaujímavostí zo života najznámejšieho 
slovenského politika k jeho nedožitej storočnici 

online 
prezentácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

25 



 

43 

Všetky (s)tvory 
milujú knihy 
 

Fotografická sonda do neprebádaného sveta predstavivosti 
čitateľov - výstava diel košických fotografov. Ich snahou je 
prezentácia literatúry na základe emócií, ktoré môže v 
čitateľovi vyvolať názov knižného diela ešte skôr, ako si knihu 
prečíta  

virtuálna 
prehliadka 
výstavy 

✓ 
široká 
verejnosť 

59 

Jurské zvyky 
Hodnota prastarých ľudových zvykov a vzťah jednotlivca k 
spoločnosti, z ktorej vyšiel. Zámerom je orientačne ukázať 
bohatstvo tradičnej ľudovej kultúry 

videoprezen
tácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

34 

22. apríl - Deň Zeme 
 

Online videoprezentácia so zameraním na ochranu životného 
prostredia a význam našej pomoci pre planétu Zem 

online 
videoprezen
tácia 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

61 

Aprílové hádanky 
 

Hádanky so zameraním na otázky o knihách, kde bolo treba 
použiť mozog, vlastný dôvtip, logiku, ostrozrakosť a nájsť 
odpovede 

online 
hádanky 

✓ 
široká 
verejnosť 

42 

Les ukrytý v knihe 
 

11. ročník celoslovenskej kampane, ktorou sa lesníci a široká 
verejnosť snažia poukázať na význam lesov a stromov, do 
ktorej je zapojená aj naša knižnica prostredníctvom online 
výzvy. Online výzva na čítanie 

online výzva 
na čítanie 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

43 

Čas na príbeh - 
Veľké čistenie 
zubov v ZOO 

Kolotoč rozprávkových čítaní - okamih stretnutia naživo pri 
spoločnom čítaní príbehov - online rozprávok v podaní 
dobrovoľníkov knižnice a knihovníčok 

online 
čítanie 

✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

57 

Katkine literárne 
odporúčania v apríli 
 

Online knižné tipy pre stredoškolákov so stručnou anotáciou, 
pre všetkých literárnych nadšencov, tipy o tom, čo si 
potrebuje stredoškolák prečítať 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ 

stredoškolská 
mládež, 
verejnosť 

31 

Rozpohybuj sa s 
knihami - O žabke 
Mentolke 

Návody na to, ako sa zabaviť pri čítaní a rozptýliť myseľ, či 
navodiť príjemnú atmosféru, rozpohybovať telo-zacvičiť si, 
rozosmiať ducha 

interaktívne 
hry online 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

41 

MÁJ      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastn

íkov 

Zelený máj 

V rámci prastarých zvykov tradičnej ľudovej kultúry - 
videoprezentácia so zameraním na hodnoty tradičných 
zvykov na Zemplíne v mesiaci máj - stavanie mája, májový 
dážď a rosa, májové pranostiky, sviatok Turíc-Rusadle.  

online 
videoprezen
tácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

69 

Impulz pre lásku z 
kníh 
 

Impulz a inšpiráciu ako byť emotívni, zamilovať sa a nakoniec 
úspešne vykročiť za láskou nájdete v knihách, ktoré rozprúdia 
vaše emócie. Aby sme povzbudili vašu milujúcejšiu stránku, 
ponúkame knihy o láske, vzťahoch, tajomstvách 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ 
široká 
verejnosť 

48 

Precestujme 
kontinenty - 
Antarktída 
 

Zaujímavé informácie o kontinente Antarktída v podobe 
PowerPoint prezentácie a na záver internetový mini kvíz. 

videoprezen
tácia 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

36 

Mama - to slovo 
krásne, až pri tom 
človek žasne 

Pri príležitosti Dňa matiek krátka prezentácia o matke, 
pripomenutie si tohto sviatku, úcta všetkým mamám 

interaktívna 
prezentácia 
online 

✓ 
široká 
verejnosť 

44 

Etiketa pre mladých 
4 
 

Online čítanie od Antona Bódisa: Kapitola IV. - časť prvá – 
Kde sa bez etikety nezaobídeme - rady a odporúčania pre 
mladých ako riešiť všedné spoločenské situácie v duchu 
pravidiel spoločenského správania 

online 
čítanie, rady 
a 
odporúčania 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

24 

Matilda radí a 
odporúča aj v máji 
 

Cyklické online knižné odporúčania so stručnou anotáciou od 
Matildy, ktorá je knihomoľka a hľadá a ponúka vhodné až 
výnimočné knihy pre deti rôznych vekových skupín 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ žiaci ZŠ 18 

Deň tulipánov 
 

Pripomenutie sviatku, história, význam vzniku, krása a 
jednoduchosť kvetu 

online 
prezentácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

21 



 

44 

Etiketa pre mladých 
4 - časť druhá 
 

Online čítanie od Antona Bódisa: Kapitola IV. - časť druhá – 
Kde sa bez etikety nezaobídeme - rady a odporúčania pre 
mladých ako riešiť všedné spoločenské situácie v duchu 
pravidiel spoločenského správania 

online 
čítanie, rady 
a 
odporúčania 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

19 

Viete, že 
komunikovať sa dá 
aj inak ako slovom? 

Praktická ukážka slovenského posunkového jazyka so 
zameraním na knihu "Päť prštekov na ruke". Rady a 
odporúčania pre nepočujúcich, ktorí si zaspomínali na 
školské časy a priblíženie ich sveta ostatným 

rady a 
odporúčania 
pre 
nepočujúcic
h online 

✓ 
široká 
verejnosť 

228 

Katkine literárne 
odporúčania v máji 
 

Online knižné tipy pre stredoškolákov so stručnou anotáciou, 
pre všetkých literárnych nadšencov, tipy o tom, čo si 
potrebuje stredoškolák prečítať 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ študenti SŠ 31 

Alexander Dubček - 
meno 
symbolizujúce nádej 
 

Ďalšie poodhalenie zaujímavostí zo života najznámejšieho 
slovenského politika k jeho nedožitej storočnici 

online 
prezentácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

14 

Rozpohybuj sa s 
knihami - Moja 
rozprávková čítanka 
 

Návody na to, ako sa zabaviť pri čítaní a rozptýliť myseľ, či 
navodiť príjemnú atmosféru, rozpohybovať telo, zacvičiť si, 
rozosmiať ducha grimasami 

interaktívne 
hry online 

✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

61 

Čas na príbeh - 
Magdaléna a 
zvieratká z útulku 
 

Kolotoč rozprávkových čítaní - okamih stretnutia naživo pri 
spoločnom čítaní príbehov - online rozprávok v podaní 
dobrovoľníkov knižnice a knihovníčok 

online 
čítanie 

✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

36 

Všetky (s)tvory 
milujú knihy 
 

Výstava diel košických fotografov Kataríny Hankovej, Evy 
Kecseyovej, Slavomíra Szaba a Jána Šimka. Ich snahou je 
prezentácia literatúry na základe emócií, ktoré môžu v 
čitateľovi vyvolať názov knižného diela ešte skôr, ako si knihu 
prečíta. 

výstava  
široká 
verejnosť 

215 

JÚN      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastn

íkov 

MDD v knižnici 
Zábavno-hravé a športové dopoludnie pre žiakov ZŠ Gorkého 
pri príležitosti Dňa detí. 

zábavné 
dopoludnie 

 žiaci ZŠ 18 

V hlavnej úlohe 
KRTKO 
 

Videoprezentácia pri príležitosti storočnice narodenia Z. 
Milera autora najznámejšieho animovaného hrdinu, 
venovaná všetkým deťom, ktoré dnes oslavujú svoj sviatok 
/MDD 

videoprezen
tácia 

✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

33 

Matilda radí a 
odporúča aj v júni 
 

Cyklické online knižné odporúčania so stručnou anotáciou 
pre deti rôznych vekových skupín prostredníctvom malej 
hrdinky, ale veľkej čitateľky Matildy 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

36 

Alexander Dubček - 
meno 
symbolizujúce nádej 

Ďalšie poodhalenie zaujímavostí zo života najznámejšieho 
slovenského politika k jeho nedožitej storočnici 

online 
prezentácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

18 

ALIBABA – Hopsa 
horsa – zem otvor 
sa 
 

Dramatizované čítanie a divadelné predstavenie pre deti v 
rámci Festivalu kníh pod holým nebom 

dramatizáci
a 

 žiaci ZŠ 247 

Festival kníh pod 
holým nebom 

10. ročník festivalu detskej knihy, na ktorom nechýbali 
zaujímaví hostia a pestrý program: - divadelné predstavenie, 
štafetové tvorenie, relax pri knihe, interaktívne hry, zábavno 
spoločenské hry, tvorivá dielňa. 

festival  žiaci ZŠ 247 

Život Adama 
 

Beseda so známym hudobníkom, frontmanom kapely 
Polemic a autorom kníh pre mládež Petrom „Petkom“ 
Opetom, ktorá bola súčasťou Festivalu kníh pod holým 
nebom 

autorská 
beseda 

 žiaci ZŠ 58 



 

45 

Katkine literárne 
odporúčania v júni 
 

Online knižné tipy pre stredoškolákov so stručnou anotáciou, 
pre všetkých literárnych nadšencov, tipy o tom, čo si 
potrebuje stredoškolák prečítať 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ študenti SŠ 12 

Podeľ sa o život, 
daruj krv 
 

Zamerané na Svetový deň darcov krvi, s cieľom upozorniť na 
to, aké je darcovstvo krvi dôležité a nenahraditeľné a akým 
obrovským prínosom by bolo, keby sa stalo prirodzenou 
súčasťou nášho života 

online 
videoprezen
tácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

66 

Baby time - batoľatá 
v knižnici 
 

Jednoduché, ale praktické rady na rôzne aktivity s batoľatami 
pre rodičov o tom, ako dieťa zabaviť, rozptýliť, upriamiť 
pozornosť a zaujať nepozornosť  

online 
čítanie, rady 
a 
odporúčania 

✓ 
batoľatá a ich 
rodičia 

25 

Etiketa pre mladých 
5 
 

Online čítanie od Antona Bódisa: Kapitola V. - Ako je to s 
cudzincami - rady a odporúčania pre mladých ako riešiť 
všedné spoločenské situácie v duchu pravidiel spoločenského 
správania 

online 
čítanie, rady 
a 
odporúčania 

✓ 

študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

51 

Jan Chalupka - 150. 
výročie smrti 
 

Online literárna prezentácia venovaná zakladateľovi 
slovenskej divadelnej tradície 

online 
prezentácia 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

44 

Poskladaj si 
abecedu 
 

Slávnostné pasovanie prvákov, zo základných škôl v meste, 
za nových čitateľov knižnice. Prváci predviedli svoje 
čitateľské zručnosti a všetci boli knižničným mečom pasovaní 
a uschopnení stať sa platnými čitateľmi. Žiaci I.A,B,C zo ZŠ 
M.R.Štefánika 

pasovačka 
prvákov za 
čitateľov 
knižnice 

 žiaci ZŠ 61 

Rozpohybuj sa s 
knihami 

Návody na to, ako sa zabaviť pri čítaní a rozptýliť myseľ, či 
navodiť príjemnú atmosféru, rozpohybovať telo-zacvičiť si, 
rozosmiať ducha grimaskami – Snehuliak Kýchalko 

online 
prezentácia 
a minikvíz 

✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

42 

Poskladaj si 
abecedu 
 

Slávnostné pasovanie prvákov, zo základných škôl v meste, 
za nových čitateľov knižnice. Prváci predviedli svoje 
čitateľské zručnosti a boli knižničným mečom pasovaní za 
platných čitateľov. Žiaci I.D. ZŠ M.R.Štefánika, I.A.,B. ZŠ 
Komenského. 

pasovačka 
prvákov za 
čitateľov 
knižnice 

 žiaci ZŠ 63 

Prázdne duše - 
Ivana Ondriová 

Beseda so slovenskou spisovateľkou, ktorá pochádza zo 
Stropkova a má na svojom konte už niekoľko kníh pre 
dospelých a jednu pre deti. 

autorská 
beseda 

 
široká 
verejnosť 

36 

Na svätého Jána nie 
je noc žiadna 
 

Videoprezentácia zameraná na hodnotu prastarých ľudových 
zvykov a vzťah jednotlivca k spoločnosti, z ktorej vyšiel. 
Zámerom je orientačne ukázať bohatstvo tradičnej ľudovej 
kultúry. Diel piaty v rámci cyklu 

videoprezen
tácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

29 

Poskladaj si 
abecedu 

 
Slávnostné pasovanie prvákov, zo základných škôl v meste, 
za nových čitateľov knižnice. Prváci predviedli svoje 
čitateľské zručnosti a boli knižničným mečom pasovaní za 
platných čitateľov. Žiaci I.C. a I.D. ZŠ Komenského. 

pasovačka 
prvákov za 
čitateľov 
knižnice 

 žiaci ZŠ 45 

Piknikové čítanie 
Piknikové a zážitkové čítanie v tráve na školskom dvore pre 
žiakov 3 ročníkov ZŠ Michaľany 

zážitkové 
čítanie 

 žiaci ZŠ 21 

Piknikové čítanie 
 

Piknikové a zážitkové čítanie v tráve na školskom dvore pre 
žiakov 2. ročníkov ZŠ Michaľany 

zážitkové 
čítanie 

 žiaci ZŠ 24 

Poznáte knižnicu? 

Informačná výchova o základných pravidlách v knižnici, zápis 
do knižnice, ako si požičať knihy, kde mám hľadať informácie, 
ešte som nebol v trebišovskej knižnici-poraďte mi, knižnicu v 
Michaľanoch poznám-nepoznám a čo ďalej? 

informačná 
výchova 

 žiaci ZŠ 18 

Vieš sa správať v 
knižnici? 

Informačná výchova o základných pravidlách v knižnici, zápis 
do knižnice, ako si požičať knihy, kde mám hľadať informácie, 
ešte som nebol v trebišovskej knižnici-poraďte mi, knižnicu v 
Michaľanoch poznám-nepoznám a čo ďalej? 

informačná 
výchova 

 žiaci ZŠ 23 

Kreatívne starnutie 
- jednoduchý 

Inšpiratívne podnety na spestrenie všedných dní, zameranie 
na rozvoj fantázie, kreativity, motoriky a pre potešenie z 

videonávod 
na recept 

✓ 
široká 
verejnosť 

59 



 

46 

jablkový koláč - 
BEJLEŠ 
 

vlastnej práce a tvorby 

Poskladaj si 
abecedu 
 

Slávnostné pasovanie prvákov, zo základných škôl v meste, 
za nových čitateľov knižnice. Prváci predviedli svoje 
čitateľské zručnosti a boli knižničným mečom pasovaní za 
platných čitateľov. Žiaci I. A I. B triedy ZŠ Pribinova v 
Trebišove 

pasovačka 
prvákov za 
čitateľov 
knižnice 

 žiaci ZŠ 30 

Čas na príbeh 
 

Kolotoč rozprávkových čítaní - okamih stretnutia pri 
spoločnom čítaní príbehov - online rozprávok v podaní 
dobrovoľníkov knižnice a knihovníčok 

online 
čítanie 

✓ 
široká 
verejnosť 

23 

JÚL      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastn

íkov 

Matilda radí a 
odporúča aj v júli 
 

Cyklické online knižné odporúčania so stručnou anotáciou od 
Matildy, ktorá je knihomoľka a hľadá a ponúka vhodné až 
výnimočné knihy pre deti rôznych vekových skupín 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ žiaci ZŠ 14 

Letné knižničné 
jednohubky - Čo sa 
skrýva pod obalom? 

Každú stredu doobeda počas letných prázdnin - zážitkové 
prázdninové inetraktívne hry, súťaže, zábava, tvorivé dielne 
pre prázdninujúce deti, tentokrát bádanie v knihách a s 
knihami. 

prázdninové 
interaktívne 
hry 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ 

16 

Tralala, s kým by 
som sa zahrala? 
 

Muzikománia s hudobnou pedagogičkou Ivanou Bajužíkovou 
pre deti do 3 rokov, alebo aj viac a ich rodičov. Stimuly-
vibrácie, rytmus, spev a tanec navodili detičkám príjemnú 
atmosféru pre uvoľnenie, rozpohybovali ich telíčka, 
rozosmiali tváričky a potešili ich 

muzikománi
a 

 batoľatá a ich 
rodičia 

17 

Letné knižničné 
jednohubky - 
Remeselníci v 
knižnici 

Každú stredu doobeda počas letných prázdnin - zážitkové 
prázdninové inetraktívne hry, súťaže, zábava, tvorivé dielne 
pre prázdninujúce deti, tentokrát kreatívna dielnička s 
množstvom malých drobností. 

tvorivá 
dielňa 

 žiaci ZŠ 11 

Alexander Dubček - 
meno 
symbolizujúce nádej 
 

Ďalšie poodhalenie zaujímavostí zo života najznámejšieho 
slovenského politika k jeho nedožitej storočnici 

online 
prezentácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

33 

Letné knižničné 
jednohubky - Aká je 
to vôňa? Vôňa 
dožinková ... 
 

Každú stredu doobeda počas letných prázdnin - zážitkové 
prázdninové interaktívne hry, súťaže, zábava, tvorivé dielne 
pre prázdninujúce deti, tentokrát zážitkovo v spojitosti s 
tradičnou ľudovou kultúrou 

prázdninové 
interaktívne 
hry 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ 

16 

Čas na príbeh 
 

Kolotoč rozprávkových čítaní - okamih stretnutia pri 
spoločnom čítaní príbehov - online rozprávok v podaní 
dobrovoľníkov knižnice a knihovníčok 

online 
čítanie 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ 

11 

Letné knižničné 
jednohubky - 
VeršoHranie 

Každú stredu doobeda počas letných prázdnin - zážitkové 
prázdninové interaktívne hry, súťaže, zábava pre 
prázdninujúce deti, tentokrát kreatívne zábavné dopoludnie 
pri rýmovačkách, prekrúcačkách a jazykolamoch 

prázdninové 
interaktívne 
hry 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ 

17 

Viete čo teraz robí 
Vaše dieťa? 
 

Výstava, ktorá je prezentáciou myšlienkových pochodov 
mladej generácie pred širokou verejnosťou, zameraná na 
problematiku obchodovania s ľuďmi, predovšetkým na 
sexuálne zneužívanie dievčat, sexuálne vykorisťovanie, 
nútenú prácu detí 

výstava  široká 
verejnosť 

336 

AUGUST      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastn

íkov 

Matilda radí a 
odporúča aj v 

Cyklické online knižné odporúčania so stručnou anotáciou od 
Matildy, ktorá je knihomoľka a hľadá a ponúka vhodné až 

knižné tipy 
na 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ 

12 
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auguste 
 

výnimočné knihy pre deti rôznych vekových skupín prázdniny 

Letné knižničné 
jednohubky - 
Zašifrovaná knižnica 
 

Každú stredu doobeda počas letných prázdnin - zážitkové 
prázdninové interaktívne hry, súťaže, zábava, tvorivé dielne 
pre prázdninujúce deti, tentokrát hravé a zábavné hlavolamy 
a dešifrovačky. 

prázdninové 
interaktívne 
hry 

 žiaci ZŠ 16 

Alexander Dubček - 
meno 
symbolizujúce nádej 

Ďalšie poodhalenie zaujímavostí zo života najznámejšieho 
slovenského politika k jeho nedožitej storočnici 

online 
prezentácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

8 

Letné knižničné 
jednohubky - Denis 
a jeho sestry 
 

Každú stredu doobeda počas letných prázdnin - zážitkové 
prázdninové interaktívne hry, súťaže, zábava, tvorivé dielne 
pre prázdninujúce deti 

prázdninové 
interaktívne 
hry 

 žiaci ZŠ 12 

Letné knižničné 
jednohubky - Môj 
štvornohý priateľ 

Každú stredu doobeda počas letných prázdnin - zážitkové 
prázdninové interaktívne hry, súťaže, zábava, tvorivé dielne 
pre prázdninujúce deti, tentokrát edukatívna práca s 
encyklopédiami 

prázdninové 
interaktívne 
hry 

 žiaci ZŠ 11 

Letný čitateľský 
tábor - 
KNIHOVNÍČEK 
 

Prvý deň 15. ročníka letného týždenného čitateľského tábora 
pre prázdninujúce deti - deň pre spoznávanie kamarátov, 
vlastné predstavenie, realizácia reklamných firemných 
prezentačných tričiek, workshop s ilustrátorom a piknikové 
čítanie v dialekte 

letný tábor  žiaci ZŠ 21 

Maľujeme príbeh 
 

Workshop s ilustrátorom Petrom Uchnárom pre deti-
účastníkov letného týždenného čitateľského tábora. 
Spoločná tvorivá, kreatívna práca detí s ilustrátorom pri 
tvorbe-maľovaní spoločného dielka 

workshop  žiaci ZŠ 21 

Vichodňarske 
rozpravočki 2na3 
 

Piknikové čítanie s autorom knihy, Vichodňarske rozpravočki 
2na3, Jozefom Jenčom vo východoslovenskom dialekte - 
vychodňarčine 

piknikové 
čítanie 

 žiaci ZŠ 21 

Letný čitateľský 
tábor - 
KNIHOVNÍČEK 
 

Druhý deň 15. ročníka letného týždenného čitateľského 
tábora pre prázdninujúce deti - deň pre šport a zábavu v 
prírode - mestskom parku, táborový piknik, súťažno-športové 
hry 

letný tábor  žiaci ZŠ 21 

Letné knižničné 
jednohubky - 
Príťažlivosť byliniek 

Každú stredu doobeda počas letných prázdnin - zážitkové 
prázdninové interaktívne hry, súťaže, zábava, tvorivé dielne 
pre prázdninujúce deti, tentokrát piknikové čítanie a 
rozprávanie o bylinkách a ich úžitku 

prázdninové 
interaktívne 
hry 

 žiaci ZŠ 17 

Letný čitateľský 
tábor - 
KNIHOVNÍČEK 

Tretí deň 15. ročníka letného týždenného čitateľského tábora 
pre prázdninujúce deti - deň pre outdoorové súťaže, 
pohybové a výtvarné hry a súťaže 

letný tábor  žiaci ZŠ 21 

Letný čitateľský 
tábor - 
KNIHOVNÍČEK 
 

Štvrtý deň 15. ročníka letného týždenného čitateľského 
tábora pre prázdninujúce deti - celodenný výlet do kaštieľa a 
archeoparku v Hanušovciach nad Topľou, prehliadka 
železničného viaduktu 

letný tábor  žiaci ZŠ 21 

Žatvy čas 
 

Videoprezentácia poukazuje na hodnotu prastarých ľudových 
zvykov a vzťah jednotlivca k spoločnosti, z ktorej vyšiel. 
Zámerom je orientačne ukázať bohatstvo tradičnej ľudovej 
kultúry 

videoprezen
tácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

33 

Letný čitateľský 
tábor - 
KNIHOVNÍČEK 
 

Piaty a posledný deň 15. ročníka letného týždenného 
čitateľského tábora pre prázdninujúce deti - deň pre šport a 
zábavu - tvorivá dielňa s výrobou peračníkov, záverečná 
párty 

letný tábor  žiaci ZŠ 21 

Čas na príbeh - 
Abeceda nie je veda 

Kolotoč rozprávkových čítaní - okamih stretnutia pri 
spoločnom čítaní príbehov - online rozprávok v podaní 
dobrovoľníkov knižnice a knihovníčok 

online 
čítanie 

✓ 
predškoláci, 
žiaci ZŠ 

8 

Kúsok z môjho sveta Výstava ilustrácií Petra Uchnára výstava  ZŠ, SŠ, široká 
verejnosť 

288 

Rúčky moje, rúčky Druhé stretnutie rodičov na materskej a rodičovskej muzikománi  batoľatá a ich 21 
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tvoje, každý z nás 
má rúčky dvoje 

dovolenke so svojimi ratolesťami, príjemný relax detí, ale aj 
rodičov na muzikománii pri knihe, čítaní, hudbe, speve a 
tancovaní s hudobnou pedagogičkou Ivanou Bajužíkovou 

a rodičia 

SEPTEMBER      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastn

íkov 

Matilda radí a 
odporúča aj v 
septembri 

 
Cyklické online knižné odporúčania so stručnou anotáciou od 
Matildy, ktorá je knihomoľka a hľadá a ponúka vhodné až 
výnimočné knihy pre deti rôznych vekových skupín 

online 
knižné 
odporúčania 

 žiaci ZŠ 11 

„No, veru je to just 
on ...“ 
 

Prezentácia o Božene Slančíkovej Timrave k 70. výročiu 
úmrtia slovenskej spisovateľky 

online 
prezentácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

11 

Kapitán Padák 

Stretnutie s mladou autorkou kníh pre deti a mládež 
Kristínou Balúchovou, spestrené storytellingom, na ktorom 
autorka porozpráva príbehy zo svojich vlastných kníh zo série 
príbehov z leteckého prostredia "Kapitán Padák". 

autorská 
beseda 

 žiaci ZŠ 23 

Alexander Dubček - 
meno 
symbolizujúce nádej 
 

Ďalšie poodhalenie zaujímavostí zo života najznámejšieho 
slovenského politika k jeho nedožitej storočnici 

online 
prezentácia 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

13 

Katkine literárne 
odporúčania 
vseptembri 
 

Online knižné tipy pre stredoškolákov so stručnou anotáciou, 
pre všetkých literárnych nadšencov, tipy o tom, čo si 
potrebuje stredoškolák prečítať 

online 
knižné 
odporúčania 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

17 

Tajomstvo 
Degasových 
baletiek 

Beseda so slovenskou spisovateľkou Ingrid Zambovou - 
Minčíkovou, rodáčkou z okresu Trebišov, z obce Novosad 

autorská 
beseda 

 široká 
verejnosť 

34 

Czech innovation 
expo 

Výstava prepájala interaktívne a audiovizuálne umenie, 
dizajn a nové trendy v inovačných zónach. Prostredníctvom 
mobilu a tabletu abstraktné symboly ožívali a na stenách 
vytvárali príbehy s informáciami o vynáleze a jeho inováciách 

výstava  

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

320 

OKTÓBER      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastn

íkov 

Baby time - batoľatá 
v knižnici 

Online prezentácia – rodičom poradíme jednoduché a 
praktické aktivity pre najmenších, ako sa zabaviť, zdolávať 
nezdolateľné, použiť vlastnú silu a úsilie 

online 
prezentácia 

✓ 
batoľatá a ich 
rodičia 

22 

Odraz času 
 

Autorská beseda so slovenskou spisovateľkou Michaelou 
Ellou Hajdukovou 

autorská 
beseda 

✓ 
široká 
verejnosť 

33 

Odraz času 
 

Autorská beseda so slovenskou spisovateľkou Michaelou 
Ellou Hajdukovou 

autorská 
beseda 

 študenti SŠ 21 

Kreatívne starnutie 
Inšpiratívne podnety na spestrenie všedných dní seniorov, 
zamerané na rozvoj fantázie, kreativity, motoriky a pre 
potešenie z vlastnej práce a tvorby 

tréning 
pamäti 
online 

✓ 
seniori, 
verejnosť 

12 

Venujme si čas 
Rodinný večer pre rodičov a ich detičky s mamou, učiteľkou a 
úspešnou spisovateľkou Zuzanou Kubašákovou 

rodinný 
večer pre 
rodičov a 
deti 

 rodičia a deti 
do 6 rokov 

18 

Alexander Dubček - 
meno 
symbolizujúce nádej 

Ďalšie poodhalenie zaujímavostí zo života najznámejšieho 
slovenského politika k jeho nedožitej storočnici 

online 
prezentácia 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

13 

Matilda radí a 
odporúča aj v 

Cyklické online knižné odporúčania so stručnou anotáciou od 
Matildy, ktorá je knihomoľka a hľadá a ponúka vhodné až 

online 
knižné 

 žiaci ZŠ 12 



 

49 

októbri 
 

výnimočné knihy pre deti rôznych vekových skupín.  odporúčania 

Motanka - bábika 
dobrých želaní 
 

Workshop k výstave Motanka – strážny anjel starých 
Slovanov, na ktorom sa pokúsime vzkriesiť k novému životu 
dedičstvo starých Slovanov. 

workshop  

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

33 

Nič o nás bez nás 

Prostredníctvom kompaktného integrovaného systému 
(interaktívnej podlahy) prenášajúceho obraz edukačnej hry 
na podlahu - zábavná rehabilitácia ľudí so špeciálnymi 
potrebami - obyvatelia Charitného domu J. Machalu. 

edukačné 
hry 

 

znevýhodnení 
obyvatelia 
Charitného 
domu 

12 

Nič o nás bez nás 

Prostredníctvom kompaktného integrovaného systému 
(interaktívnej podlahy) prenášajúceho obraz edukačnej hry 
na podlahu - zábavná rehabilitácia ľudí so špeciálnymi 
potrebami - obyvatelia Charitného domu J. Machalu. 

edukačné 
hry 

 

znevýhodnení 
obyvatelia 
charitného 
domu 

11 

Motanka - strážny 
anjel starých 
Slovanov 

Výstava bábik, amuletov starých Slovanov, ktorá bola 
pomocnicou v domácnosti, prinášala pohodu a pokoj členom 
rodiny, zabezpečovala hojnosť v čase úrody i účinnú pomoc 
vo chvíľach bolesti a nedostatku; 

výstava  

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

320 

Slniečkové planéty 
Výstava venovaná časopisu Slniečko k 90. výročiu jeho 
založenia. Autorom grafického stvárnenia a jej realizácie je 
dizajnér Peter Gála. 

výstava  

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť 

285 

NOVEMBER      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

Onli
ne 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastn

íkov 

Matilda radí a 
odporúča aj v 
novembri 

Cyklické online knižné odporúčania so stručnou anotáciou od 
Matildy, ktorá je knihomoľka a hľadá a ponúka vhodné až 
výnimočné knihy pre deti rôznych vekových skupín. 

online 
knižné 
odporúčania 

 predškoláci, 
žiaci ZŠ 

12 

Baby time - zimné 
montessori 

Prezentácia jednoduchých a praktických rád a ukážky aktivít 
pre najmenších o tom, ako sa v zime s deťmi zabaviť, 
zdolávať nezdolateľné, použiť vlastnú silu a úsilie 

online 
prezentácia 

✓ 

batoľatá, 
škôlkari ... a 
ich rodičia 

18 

Alexander Dubček - 
meno 
symbolizujúce nádej 

Ďalšie poodhalenie zaujímavostí zo života najznámejšieho 
slovenského politika k jeho nedožitej storočnici 

online 
prezentácia 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

26 

Obávané stridžie 
čarovania 
 

Videoprezentácia poukazuje na hodnotu prastarých ľudových 
zvykov a vzťah jednotlivca k spoločnosti, z ktorej vyšiel. 
Zámerom je orientačne ukázať bohatstvo tradičnej ľudovej 
kultúry. 

videoprezen
tácia 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

33 

ADVENT 
Videoprezentácia o Adventnom príbehu štyroch adventných 
sviečok prinášajúcich Mier, Vieru, Lásku, Nádej 

videoprezen
tácia 

✓ 

žiaci ZŠ, 
študenti SŠ, 
široká 
verejnosť, 
seniori 

47 

DECEMBER      

Názov podujatia Popis podujatia 
Forma 
podujatia 

On 
line 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účastn

íkov 

Oslava Vianoc 
 

Videoprezentácia zameraná na bohatstvo tradičnej ľudovej 
kultúry a hodnoty prastarých ľudových zvykov a tradícií 

videoprezen
tácia 

✓ 
široká 
verejnosť 

14 

Expedice na Severní 
pól 

Výstava knižných ilustrácií a kópií obrazov arktického 
bádateľa Juliusa Payera. 

výstava  široká 
verejnosť 

130 
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