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A) ÚVOD  
 

Rok 2016 bol pre knižnicu turbulentný z hľadiska aktivít investičného a rekonštrukčného 
charakteru a náročnosti pri realizácii úspešných projektov a podujatí. Intenzívne práce 
v interiéri a počas opravy strechy na centrálnej požičovni znamenali diskomfort a čiastočné 
obmedzenie prevádzky. Reorganizácia fondu beletrie si vyžadovala vysoké pracovné nasadenie 
knihovníkov, ako aj rozbiehanie nových aktivít zameraných na zatraktívnenie podujatí knižnice 
a jej výraznejšie otváranie verejnosti. Uplynulý rok bol mimoriadne úspešným rokom, čo sa 
premietlo aj do štatistických ukazovateľov. Za to patrí poďakovanie pracovníkom VKJB, ktorí 
pristupovali k náročným úlohám s vysokou odbornosťou a pracovným nasadením, pričom 
prejavovali veľkú mieru empatie a ústretovosti voči návštevníkom knižnice a ich potrebám.  

Počas roka sa podarilo zvládnuť prípravu a realizáciu opravy strechy na pamiatkovo 
chránenom objekte na Hviezdoslavovej 5, čo robila VKJB vo vlastnej réžii. Počas opravy sme 
sa museli popasovať s niekoľkými závažnými neočakávanými skutočnosťami, ako poškodenie 
trámov drevokazným hmyzom, čo si vyžiadalo dendrologický prieskum, podozrenie na 
narušenie statiky nášľapnej vrstvy a jej sanácia, potreba odľahčiť zaťaženie podlahy 
podkrovného priestoru likvidáciou nánosov, obmedzenie prístupu ku knižnici nelegitímnym 
zabratím našich parkovacích miest novou parkovacou spoločnosťou. Dielo sa podarilo, 
kolaudovalo sa podľa plánu v decembri 2016. Na opravu strechy nám zriaďovateľ dovedna 
poskytol účelových 233 400 €. 

V interiéri knižnice sa podarilo vďaka sponzorom a úspešným projektom otvoriť detský 
kútik v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5 a klubovú miestnosť v pobočke na Terase. 
Detský kútik vznikol ako nový priestor, kde možno tráviť čas pri knihe, hrách a kde sa dajú cez 
reproduktory či slúchadlá počúvať zdigitalizované rozprávky z fondu zvukových nahrávok 
hudobného oddelenia VKJB. Všetkých 69 rozprávok, ktoré sú nahovorené slovenskými 
hereckými legendami, si možno vypočuť aj v pobočkách knižnice, zdigitalizovali sme ich 
vďaka práci dobrovoľníka z úradu práce. Kútik funguje ako špeciálna časť centrálnej požičovne 
so štatútom chráneného pracoviska. Tešia nás pozitívne reakcie a záujem o tento priestor detí 
sprevádzaných rodičmi, ale aj  starými rodičmi  a pedagógmi, najmä z materských škôl z okolia 
knižnice. 

Oddelenie beletrie na Hviezdoslavovej 5 sme vymaľovali a opravili popraskané steny. 
Naposledy boli tieto priestory maľované pred 20 rokmi. Vymenili sme tiež najviac poškodené 
okná, ktoré zatekali a netesnili, pribudli pestré rolety, farebne doladené s interiérom. Na 
oddelení beletrie sme zreorganizovali fond, čiastočne aj v oddelení odbornej literatúry.  

Knižnica získala nový moderný vizuál svojej web stránky, ktorú pre nás bezodplatne 
zrealizovala v rámci projektu Ness KDC Košiciam táto spoločnosť. Vďaka Ness máme 
zabezpečený grátis aj webhosting, čo pre nás znamená jeho bezpečnú, dobre chránenú 
prevádzku.  

V roku 2016 sme spracovali a podali 24 projektov a žiadostí na podporu odbornej  
činnosti  knižnice a interiérového vybavenia. Podporených bolo 15. Za veľký úspech 
považujem fakt, že VKJB ako jediná knižnica doposiaľ uspela s projektom zameraným na 
neformálne vzdelávanie ľudí vo vyššom produktívnom a poproduktívnom veku. Aktívne 
starnutie je témou projektu „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“, na ktorý sme získali finančnú 
podporu z fondov Európskej únie z programu ERASMUS+. Iniciátorom myšlienky a lídrom 
projektu je VKJB. Spolupracujeme na ňom so zahraničnými partnermi v Čechách a Maďarsku, 
sú nimi Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostrave  a Župná a mestská knižnica II. Františka 
Rákócziho v Miskolci (II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc). Tieto knižnice 
majú krajskú pôsobnosť, sú z regiónov, ktoré sú partnerskými krajmi Košického 
samosprávneho kraja (Župa Borsód-Abaúj-Zemplén a severná Morava). Realizácia projektu, 
ktorý získal dotáciu 58 750 eur, potrvá do októbra 2018. Projekt VKJB je v súlade s Národným 
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programom aktívneho starnutia SR na roky 2014-2020, Stratégiou a akčným plánom pre zdravé 
starnutie v Európe zverejnenou Svetovou zdravotníckou organizáciou a zámerom Rady Európy 
podporovať práva starších ľudí. Národný a nadnárodný kontext je vhodným základom  pre 
pokračovanie nášho projektu v prípadných ďalších etapách. 

Z Fondu na podporu umenia sme získali 2 200 € na projekt „Ako doma“,  boli využité na 
nákup interiérového vybavenia klubovne v pobočke Terasa. Podporený bol aj projekt 
„Modernejšia knižnica“, v programe Knižničná činnosť sumou 3 100 €,  vďaka čomu sme 
obnovili technické vybavenie a doplnkový software. FPU nám poskytol 10 000 € na projekt 
„Nová kniha – nový príbeh“, v programe Akvizícia knižníc. Časť financií sme vyčerpali v roku 
2016, časť budeme ešte v roku 2017.  Projekt „1+1“ bol úspešný v programe FPU Podujatia 
a vzdelávacie aktivity, získali sme dotáciu 2 000 € na prezentáciu súčasnej slovenskej literatúry 
v našej knižnici.   

Knižničný fond vlani zaznamenal prírastok 7 005 jednotiek. Na kúpu boli použité 
financie FPU a kultúrne poukazy 5 257 € plus sponzoring najmä od košických mestských častí 
5 606 €, z rozpočtu od zriaďovateľa 26 760 €. Obnova knižného fondu bola po prvýkrát nad 2 
% a to 2,05 %. Na nákup kníh (bez periodík) sme použili 38 281 €, čo je 86 % odporúčaných 
financií na obnovu fondu podľa Štandardizácie výkonov regionálnych knižníc KSK.  

Počet čitateľov v porovnaní s rokom 2015 narástol z 9 870 na 10 008, knižnica druhý rok 
po sebe zaznamenala nárast. Čitatelia VKJB predstavujú 4,18 % z celkového počtu 
obyvateľstva (štandard 2,5 - 5 %).  Nárast tohto štatistického ukazovateľa nás teší o to viac, že 
hodnotený rok bol pre knižnicu a jej používateľov náročný pre realizované opravy, maľovanie 
priestorov a reorganizácie fondu.   

Vlaňajšok bol rekordný aj z hľadiska podujatí pre verejnosť. Záujem a vysoká účasť sú 
dôkazom, že knižnica ponúka to, čo inde nenachádzajú a že sme správne identifikovali potrebu 
„trhu“. Vzdelávacie a kultúrne akcie tvoria popri knižnično-informačných službách druhý pilier 
činností knižnice. Cieľom je ponúknuť atraktívne a hodnotné podujatia, ktoré do knižnice 
privedú  nielen ľudí, ktorí sú našimi čitateľmi, ale aj širokú verejnosť. Podujatia sa konali vo 
všetkých výpožičných miestach knižnice. V roku 2016 VKJB zorganizovala 714 podujatí, čo 
je o 127 viac ako v roku 2015. Z celkového počtu ich 127 malo charakter informačnej prípravy 
používateľov. Nárast podujatí v pobočke Terasa súvisí s vynovením klubovej miestnosti 
a odštartovaním pravidelných stretávaní ľudí podľa týždenného časového rozvrhu. V novej 
miestnosti je zázemie pre stretávanie klubov čitateľov, amatérskych výtvarníkov, turistov 
a cestovateľov, kreatívnych rúk plus pre tematické prednášky a krátkodobé cykly neformálneho 
vzdelávania. Celkovo bolo vlani na akciách VKJB prítomných  65 627 účastníkov, čo je až 
o 44 416 viac ako v predchádzajúcom období. Nárast súvisí so zintenzívnením marketingových 
aktivít vrátanie medializácie a propagácie podujatí VKJB.  Podstatne sme zintenzívnili 
využívanie priestorov vstupnej haly centrálnej požičovne na výstavné účely. Priestor vznikol 
v rámci investícií do Ostrovov kultúry počas roku 2013, kedy boli Košice Európskym hlavným 
mestom kultúry. Ľudia, ktorí navštívili knižnicu, aby si u nás požičali knihy, si vďaka 
strategickému umiestneniu výstav pozreli aj aktuálnu výstavu.  

Výnimočnej návštevnosti sa tešili aj literárne besedy z cyklu 1+1. Nevšedne sme poňali 
koncepciu projektu 1+1, kde si pozvaný autor k sebe prizýva ďalšieho hosťa na základe tvorivej 
alebo ľudskej spriaznenosti. Tieto podujatia mali výnimočnú mediálnu odozvu. Veľký 
mediálny ohlas mala aj výstava „To najlepšie“, prezentujúca unikáty fondu regionálneho 
oddelenia. Výstavu zaradil ako súčasť svojej potulky na tému „Literárne Košice“ populárny 
sprievodca Milan Kolcun. Pre veľký záujem verejnosti a škôl sme výstavu predlžovali, rovnako 
aj výstavu porcelánových bábik predstavujúce literárne postavy „Romantické hrdinky“. Obe 
výstavy sa objavili aj v najčítanejších slovenských denníkoch, vrátane bulvárnych, boli z nich 
zverejnené rozhlasové aj televízne príspevky.  
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Rad výstav a podujatí sme pripravili vďaka spolupráci s partnermi VKJB, najmä 
košickými konzervatóriami a Školou úžitkového výtvarníctva. Výstavy sa snažíme obohatiť 
o interaktívny, zážitkový prvok, tam kde je to vhodné pripravujeme tematické workshopy 
korešpondujúce so zameraním výstavy. Jedinečnou   výstavou  pod názvom  Krása myslavskej 
výšivky,  bola výstava podporujúca Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru KSK. 
Sprievodným  podujatím bol workshop Myslavský ornament.  

Vďaka výsledkom z roku 2016 možno konštatovať, že naša knižnica sa stále viac 
pozitívne dostáva do povedomia verejnosti, ale aj predstaviteľov verejnej správy, ktorí nám 
výraznejšie prejavujú svoju priazeň aj vo forme finančných grantov na podporu našej činnosti. 
 

                                                                                                                      Ing. Soňa Jakešová 
                                                                                                                          riaditeľka 
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B) VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV NA JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOCH 
ODBORNEJ ČINNOSTI  
 
I. HLAVNÁ ČINNOSŤ  
 
1. Knižničné fondy  

 
Činnosť útvaru doplňovania, spracovania, revízie a ochrany knižničného fondu bola  

zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2016. Objem 
prírastkov a úbytkov knižničného fondu (ďalej KF) v pláne stanovený nebol.  

 
Kvantitatívne ukazovatele: Čerpanie k 31. 12. 2016 
Prírastky knižničného fondu 7 005  

Úbytky 10 212 
Celkový stav knižničného fondu 218 740 

 
Čerpanie finančného príspevku Úradu Košického samosprávneho kraja na nákup 

neperiodického KF k 31. 12. 2016 na knihy a špeciálne dokumenty  vrátane spoluúčasti grantov 
a dotácií bolo  26 761 € .  

 
Prehľad čerpania príspevkov z grantov na nákup knižničného fondu k 31. 12. 2016 
 

Názov   účel použitia 
Fond na podporu umenia  
(10 000 €, možné čerpať do 31. 3. 2017) 

4999 € nákup knižničného 
fondu 

Kultúrne poukazy  258 € 
SPOLU 5 257 €  

 
Pre zlepšenie situácie v doplňovaní knižničného fondu sme vypracovali žiadosti 

o sponzorské príspevky na nákup KF na jednotlivé mestské časti, v ktorých majú pôsobnosť 
jednotlivé pobočky VKJB. Na doplnenie KF prispeli aj individuálni darcovia a čitatelia. 

 
Názov suma účel použitia 
MÚ MČ ŠACA 1 500,00  

nákup knižničného 
fondu 

MÚ MČ KE-Nad jazerom 220,04  
MÚ MČ KE-Barca 500,00  
MÚ MČ KE-Západ 100,00  
Sponz. HuO 500,00  
KWAN 308,56  
TEHO 300,00  
Slovenská sporiteľňa 200,00  
P. Kelbel 1 328,00  
Mestské lesy 350,00  
Mesto Košice 300,00  
SPOLU 5 606,60   
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup KF spolu: 
 

Čerpanie spolu € 
Granty (FPU, KP) 5 256,68 € 
Sponzorské príspevky 5 606,60 € 
KSK - knižný fond 26 760,79 € 
Burza 657,62 € 
Spolu 38 281,69 € 
KSK - periodiká 7 939,08 € 
Celkom 46 220,77 € 

  
Prírastky 2016 knižničného fondu spolu (kúpa, sponzori, granty, dary, náhrady): 
 

prírastky ks % 
beletria 4 717 67 
náučná literatúra 1 906 28 
špeciálne dokumenty 382 5 
  7 005 100 

 

 
Podiel prírastkovaných dokumentov za rok 2016  podľa spôsobu nadobudnutia 

V roku 2016 oddelenie akvizície a spracovania fondov doplnilo a spracovalo do 
knižničného fondu 7 005  knižničných  jednotiek (z toho 206 kn. j. spracovalo oddelenie 
Regionálnej študovne a 114 kn. j. Hudobné oddelenie).  Akvizičná komisia sa v priebehu roka 
stretla  trikrát (4.3, 18.7., 11.10.), oceňovacia komisia raz (9. 3.) a vyraďovacia komisia 
v súvislosti s redukciou fondu Ck (1.2.). Akvizičná činnosť bola zameraná na pravidelné 
sledovanie knižného trhu, edičných plánov, výpredajov a profiláciu fondu s prihliadnutím 
na  finančné  možnosti knižnice - rešpektujúc čitateľské potreby. Ako podporný prostriedok pri 
orientácii v čitateľských preferenciách sledujeme analytický nástroj -  štatistika preferencií 
nákupu a tiež rešpektujeme pri nákupe službu návrhy čitateľov (81 požiadaviek)  (oba nástroje 
vytvoril p. Romok).  

Akvizičná činnosť mala v priebehu roka rastúcu tendenciu. V prvom stvrťroku sme nákup 
knižničného fondu realizovali len z príspevku KSK, burzy, darov a sponzorského príspevku 
(192 kn. j.), v druhom štvrťroku pribúdali príspevky sponzorov a jednotlivých Mestských častí 

Kúpa Sponzori Granty Dary Náhrady Iné

Rady1 3318 669 582 2003 39 394

3318

669 582

2003

39

394

0

500

1000

1500
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(1 758 kn. j.). V treťom štvrťroku pribudlol Fond na podporu umenia (ďalej len FPU) (1 502 
kn. j.). Najväščí nárast finančných prostriedkov bol počas posledného štvrťroka, kedy pribudli 
príspevky z projektov grant KP a sponzorské príspevky (3 976 kn. j.).  

Kúpou získané knižničné jednotky 3 318 kn. j. (príspevok KSK,  spoluúčasť grantu 
FPU,  nákup za zisk z burzy)  zo sponzorských príspevkov 669 kn.j. a z grantov 582 kn. j. 
tvorili v prírastku  65,22 %. Knižničný fond sme doplňovali predovšetkým  u dodávateľov  
s najvyšším rabatom (IKAR a.s., I.M.I, Albatros Media, Inform, Partner Technic, Pemic); 
v priebehu  roka sme zrealizovali 212 nákupov od 34 dodávateľov zo 17 rozličných zdrojov 
financovania. Priemerná veľkoobchodná cena kúpou získanej knižničnej jednotky v roku 
2016 bola 8,38 € pričom priemerný dosiahnutý rabat predstavoval 28,8 %.   

V roku 2016 knižnica získala darom od súkromných osôb  4 326 kn. j. a inštitúcií 73 kn. 
j. (Poľský inštitút, Pieper Media a pod.),  z ktorých 2 003 kn. j.  bolo zaradených do knižničného 
fondu  (tvorili 28 % prírastku ako doplnenie nezakúpených a chýbajúcich). Časť darov bola 
použitá na výmenu za poškodené knižničné jednotky, čím sa darí priebežne ozdravovať knižný 
fond. Zvyšné darované knihy boli so súhlasom darcov ponúknuté čitateľom prostredníctvom 
pravidelných mesačných búrz. Náhrady za stratené knihy a knihy opätovne prírastkované 
v počte 39  kn. j. tvorili necelých 0,5 % prírastku.   

Prírastky knižničného fondu  za rok 2016  tvoril fond beletrie 67,35 % (z toho 16,70 % 
beletria pre deti), náučnej literatúry 27,21 % (z toho 2,63 % náučná pre deti), špeciálne 
dokumenty 5,44 %. Jazykovo najpočetnejšie boli zastúpené:  slovenský jazyk (84,15 %), český 
( 12,58 %), anglický (1,70 %), maďarský (0,80%)  a ostatné jazyky (0,77 %). Podrobnejší 
prehľad uvádzame v prílohách. 

 

 

Podiel prírastkovaných dokumentov 2016 tematicky 

Všetky jednotky boli v priebehu roka menne a vecne katalogizované. Priebežne 
sa opravovali a doplňovali slovníky menných autorít (doplňovali sa biografické údaje, 
likvidovali duplicity a pod.), kľúčových slov a edícií, spätne sa opravovali a dopĺňali 
cutterizačné znaky (aj v žánrovom radení beletrie) a rozpis monografií.  

Z celkového objemu knižničného fondu 218 740 kn. j. je v KIS Clavius spracovaných 
209 425 kn. j. a v ručnej evidencii je 9 315 kn. j (CD a LP). Vo voľnom výbere (absenčné 
vypožičiavanie) je 86 % KF, v študovniach (s prezenčným požičiavaním)  5 % KF, v sklade 
4 % KF a hudobných nosičov na prezenčné vypožičiavanie (CD a LP) 5 % KF.  

51%

17%

25%

3%

5%
Prírastky 2016

beletria pre dospelých beletria pre deti náučná pre dospelých

náučná pre deti špeciálne dokumenty
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 Na základe strategického materiálu Štandardizácie regionálnych knižníc, by mala 
obnova knižničného fondu kúpou nadobudnutých neperiodických knižničných jednotiek tvoriť 
2% z celkového objemu fondu (221 947 kn. j k 31. 12. 2015), čo predstavuje 4 439 kn. j. 
V rámci pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa bolo zakúpených 3 318 kn. j., čo 
predstavuje 1,5 % ročnej obnovy fondu (v roku 2014 0,1 % a v roku 2015 0,9 %). Po zarátaní 
všetkých zdrojov (granty, sponzori)  dosahuje obnova KF 2,05 % (v roku 2015 1,75 %). Vo 
finančnom vyjadrení by sa  nákup neperiodického fondu mal zrealizovať v objeme 44 390 €. 
Reálne sme nadobudli za 38 281 € (všetky zdroje), čo predstavuje 86 % odporúčaných 
vynaložených finančných prostriedkov na obnovu fondu.  

 
Prehľad veku dokumentov vo fonde spolu 

 
V priebehu roka 2016 kúpou knižnica nadobudla 119 titulov periodík (vo finančnom 

objeme 7 939 €), z toho 14 titulov denníkov a 105 titulov časopisov. Z uvedeného počtu 
44 titulov periodík v iných jazykoch. Prostredníctvom darcov bol fond čitárne obohatený o 6 
titulov periodík, 1 zahraničný titul má dlhodobého sponzora (National Geografic).  Celoročne 
je čitateľom ponúkaných 119 titulov, (167 exemplárov) periodických dokumentov na 
absenčné i prezenčné požičiavanie, čo zodpovedá intervalu štandardov KSK (odporúčaných 
je 100-150 titulov pre knižnicu nášho typu).  

 
Prehľad úbytkov knižničného fondu – stav k 31. 12. 2016: 

Beletria pre dosp. 5 800 kn. j. 
Beletria pre deti 1 114 kn. j. 
NL pre dosp. 3 017 kn. j. 
NL pre deti 62 kn. j. 
Špec. dok. 219 kn. j. 
Spolu 10 212 kn. j. 

  
Na útvare ochrany a revízie knižničného fondu sa  v priebehu roka priebežne vyraďovali 

multiplicitné (1 532), fyzicky poškodené a opotrebované (2 814 kn. j.),  chýbajúce (542 kn. j.) 
nedobytné (256 kn.j.), z dôvodu náhrady a platenej straty (42 kn. j.). Podrobný prehľad 
uvádzame v prílohe. Najpočetnejšie (4 507 kn. j.) sú  vyradené z dôvodu redukcie fondu beletrie 
(január-marec) a redukcie maďarskej literatúry (február) z dôvodu reorganizácie výpožičných 
priestorov v Centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5, súvisiacej s  vytvorením detského 
kútika v rámci projektu Chráneného pracoviska. Vyčlenený fond maďarskej literatúry, ktorý sa 

do 1989; 
49%

1990-1995; 
16%

1996-2000; 
9%

2001-2005; 
8%

2006-2010; 
8%

2011-2015; 
8% 2016; 2%

Vek fondu
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nepožičal viac ako 10 rokov, sme výrazne zredukovali a včlenili medzi ostatnú inojazyčnú 
literatúru a časť presunuli do skladu na Strojníckej ulici. V mesiacoch január – jún sme 
systematizovali fond v sklade na Strojníckej ulici. Od septembra je zo skladu možné 
vypožičať knihy prostredníctvom elektronickej objednávky (od septembra 22 žiadaných a 
zrealizovaných).  

V priebehu roka sme v priestoroch Centrálnej knižnice realizovali pravidelné mesačné 
burzy (10 x)  a tiež občasné burzy na pobočkách. Získané prostriedky (658 €) sme využili 
na nákup knižničného fondu.   

V zmysle  vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z.z. bolo z knižničného fondu VKJB v priebehu 
roka 2016 vyradených  10 212 kn. j.  (z toho 10 098 kn. j. evidovaných v KIS Clavius a 114 
kn. j. v ručnej evidencii), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 4,6  %  KF.  

 

 

Podiel úbytkov dokumentov 2016 tematicky 

V apríli sme zrealizovali riadnu revíziu (9 450 kn. j) i fyzickú revíziu (ručná evidencia 
LP a CD nosičov) na hudobnom oddelení. Systematické prečistenie fondu sme zrealizovali na 
pobočke č. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beletria pre 
dosp.; 57%

Beletria pre deti; 
11%

NL pre dosp.; 
30%

NL pre deti; 1% Špec. dok.; 2%

Úbytky 2016
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2. Služby 
 
2.1 Používatelia - čitatelia 
 
Počet čitateľov 
 
k 31.12.2015  -    9 870 
k 31.12.2016 -   10 008 
 

Čitatelia Verejnej knižnice Jána  Bocatia  predstavujú 4,18 % z celkového počtu 
obyvateľstva (štandard 2,5 - 5 %).  

Rok 2016 bol z hľadiska štatistických ukazovateľov kmeňových používateľov1 pre 
pracoviská poskytovania služieb v celku úspešný. Ich počet v porovnaní s minulým rokom 
mierne vzrástol, a to o 1,40 %. Nárast tohto štatistického ukazovateľa teší o to viac, že 
hodnotený rok bol pre knižnicu a jej používateľov pozitívne náročný, pretože v tomto roku boli 
realizované opravy a reorganizácie, maľovanie a  estetizácia knižničného prostredia 
v centrálnej požičovni aj na pobočkách. Služby čitateľom boli však poskytované a realizované 
boli aj iné aktivity pre čitateľov, aj pre verejnosť. Nasledujúca tabuľka a graf vykresľuje vzrast 
a pokles kmeňových  používateľov na jednotlivých pracoviskách . 

Najväčší nárast kmeňových používateľov, 
v porovnaní s rokom 2015 evidujeme na 
Hudobnom oddelení a v percentách 
predstavuje 8,68%. Oddelenie je špeciálnym 
pracoviskom, ktoré je navštevované najmä 
kmeňovými čitateľmi z iných pracovísk. 
Z  praxe možno usudzovať, že nárast počtu 
registrovaných čitateľov do určitej miery 
ovplyvnil zvýšený záujem študentov 
a pedagógov konzervatórií, s ktorými 
knižnica recipročne spolupracuje a v rámci 
tejto spolupráce umožňuje aj zvýhodnený 
registračný poplatok v podobe kategórie 
“zazmluvnené členstvo"2. Taktiež  realizo-
vanie zaujímavých podujatí na tomto špeciál-
nom oddelení púta pozornosť návštevníkov, 

ktorí sa potom zaregistrujú.  
Nárast kmeňových používateľov, a to 6,45 % môžeme evidovať aj na pobočke KVP. 

Pobočka intenzívne spolupracuje pri organizovaní podujatí s Miestnym úradom MČ-Sídliska 
KVP aj  so základnými a s materskými školami na sídlisku. K nárastu kmeňových čitateľov do 
určitej miery prispela široká propagácia pobočky a jej služieb v rámci 25. výročia jej založenia 
a taktiež dôsledné odstraňovanie duplicitného používania jedného čitateľského preukazu 
viacerými rodinnými príslušníkmi. Značný nárast  kmeňových čitateľov o 3,24% bol 
zaznamenaný aj na pobočke Nad jazerom. Vylepšené a esteticky upravené pracovné 
a čitateľské prostredie, propagácia služieb prostredníctvom sociálnej siete, sídliskového 
občasníka „Jazerčan“ a na stránke MÚ MČ Nad jazerom, rozšírenie a skvalitnenie spolupráce 
                                                 
1 Kmeňový používateľ-čitateľ,  je jedinečne zaregistrovaný používateľ  na danom pracovisku, kde zaplatil aj člen-
ský poplatok. Hodnota tohto údaja sa nemení. 
2 Kategóriu „zazmluvnené členstvo“ využívajú študenti a pedagógovia viacerých  škôl, s ktorými knižnica recip-
ročne spolupracuje.VKJB má s týmito školami podpísanú zmluvu o vzájomnej spolupráci a v rámci nej  umožňuje 
študentom a pedagógom zvýhodnený členský poplatok na všetkých pracoviskách služieb. 

Pokles a vzrast kmeňových  používateľov 
za rok 2016 

Pracovisko 
Vzrast / 
pokles 

v % 

Pobočka Barca 86,88% 
Pobočka Šaca 99,17% 
Pobočka Terasa 100,58% 
Centrálna knižnica 101,19% 
Pobočka Dargovských  hrdinov 102,30% 
Pobočka Nad jazerom 103,24% 
Pobočka KVP 106,45% 
Hudobné oddelenie 108,68% 
PRIEMER 101,40% 



10 
 

s okolitými školami a zintenzívnenie práce s detským čitateľom prispelo k nárastu počtu 
kmeňových čitateľov na tejto pobočke. Zo strany čitateľskej verejnosti pozorujeme 
a zaznamenávame spokojnosť a záujem o služby tohto pracoviska.  

Najväčší pokles kmeňových čitateľov oproti minulému roku, a to 13,2 % bol 
zaznamenaný na pobočke Barca. Nakoľko sa jedná o najmenšie pracovisko knižnice, ktoré 
poskytuje výpožičné služby pre verejnosť tri dni v týždni - 16 hodín,  aj úbytok malého počtu 
čitateľov stavia pobočku do negatívnej pozície. V prípade pobočky Šaca bol počet čitateľov 
stabilizovaný, nakoľko  pokles o 0,83% , 5 čitateľov, je zanedbateľným výkyvom.      

Pobočka Terasa a pobočka Dargovských hrdinov, sú  pracoviskami, ktoré majú 
stabilizovanú základňu kmeňových čitateľov. V prípade pobočky Terasa, k stabilizácii  
prispieva najmä dobrá poloha knižnice a bezbariérový prístup. Podľa slov pracovníčiek, 
čitatelia veľmi oceňujú dobrý výber literatúry, rozbiehajúcu sa klubovú činnosť a slovne 
vyjadrujú spokojnosť s príjemnými a vynovenými priestormi pobočky. 

V popredí pozornosti používateľov knižnice naďalej ostáva záujem o centrálnu knižnicu, 
kde je prioritne budovaný knižničný fond a najširší rozsah služieb. Táto skutočnosť sa podieľa 
na zvyšovaní používateľskej základne na tomto pracovisku. Do značnej miery počet, najmä 
detských používateľov ovplyvňuje intenzívna a veľmi dobrá  spolupráca so  školami a 
organizovanie rôznych aktivít pre túto kategóriu čitateľov. Zážitkové čítania, dramatizácie 
rozprávok a bábkové divadielka knihovníčky pracujúce s deťmi si samé upravujú, pripravujú 
a realizujú, čím aj takouto formou motivujú  deti k čítaniu.  

Pre detských návštevníkov, v júni bol  otvorený nový priestor – detský kútik, kde 
môžu tráviť čas pri knihe, pri hrách a  od novembra majú možnosť, cez slúchadlá alebo cez 
reproduktory, aj odposluchu zvukových nahrávok klasických rozprávok. Kútik funguje ako 
špeciálna časť centrálnej požičovne so štatútom chráneného pracoviska. Z radov čitateľskej 
verejnosti knižnica zaznamenáva pozitívne hodnotenia a veľký záujem o tento priestor tak detí 
s doprovodom pedagógov, ako aj  rodičov či starých rodičov. 
 

 
Neregistrovaným návštevníkom knižnica dáva možnosť jednorazového členstva3. 

Umožňuje tak využívať vybrané služby na všetkých pracoviskách knižnice po celý deň. Tento 
spôsob knižničných služieb v hodnotenom roku využilo 264 návštevníkov  knižnice. 

Pre nových, ale aj registrovaných návštevníkov, ktorým končí platnosť členstva,  
viackrát do roka bola daná možnosť získať platné členstvo za zvýhodnený polovičný poplatok  

                                                 
3 Jednorázové členstvo umožňuje návštevníkom bez zaregistrovania sa využívať vybrané služby knižnice(okrem 
výpožičných),  počas jedného dňa na všetkých pracoviskách služieb. 

86,88%
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formou „Šťastnej hodinky“4. V roku 2016 „Šťastnú hodinku“ využilo 389 používateľov 
knižnice.  

Pretrvávajúcim nedostatkom, ovplyvňujúcim 
registrácie používateľov, ostáva z pohľadu  
používateľov aj naďalej nedostatok nových titulov. 
Systém rezervácií urýchlil  cestu čitateľovi  ku knihe,  
čakacia doba sa skrátila, ale stále je čakanie na niektoré 
tituly z pohľadu čitateľa dlhé. Nie je však možné 
obsiahnuť celú vychádzajúcu knižnú produkciu. 

Knižnica na podporu čítania, v spolupráci 
s pedagógmi škôl, organizuje a realizuje pre žiakov 
a študentov informačné výchovy. Napomáhajú pri 
orientácii sa vo fonde a v katalógu knižnice a pri 
využívaní všetkých služieb, ktoré knižnica ponúka. 
V hodnotenom roku bolo zorganizovaných 120 
informačných výchov pre  deti materských škôl, pre  

žiakov základných a študentov stredných škôl.5  
Pre študujúcu mládež bola v hodnotenom roku daná originálna príležitosť výhodného 

členstva. V rámci Medzinárodného dňa študentstva,  celý týždeň študenti stredných a vysokých 
škôl mali možnosť zvýhodnenej registrácie za ročný poplatok 0, 50 €.  Túto možnosť využilo 
77 študentov stredných a vysokých škôl.  

Návštevníci knižnice pri rôznych príležitostiach vyjadrovali spokojnosť so službami 
knižnice.  Z praxe sa ukazuje, že používatelia oceňujú najmä ústretovosť, nezištnosť a empatiu 
pracovníkov knižnice.  

Na návštevnosť vplýva napríklad výpožičná lehota dokumentu, frekvencia dopĺňania 
fondu novými titulmi, prístupnosť pracoviska, ponúkané služby a tiež ústretovosť a citlivý 
prístup pracovníkov knižnice. V hodnotenom roku v priemere jeden používateľ navštívil 
knižnicu 10,99 krát. Najmenší ukazovateľ návštevnosti jedným používateľom, 4,23 krát, už 
tradične vykazuje Hudobné oddelenie, ktoré je špecializovaným pracoviskom knižnice 
a používateľ ho navštívi v prípade, že potrebuje špeciálne hudobné dokumenty. Najväčší počet 
návštev jedným používateľom vykazuje pobočka Nad jazerom, 13,76 krát, čo znamená, že 
služby knižnice jeden používateľvyužije viac ako raz za mesiac. Počet návštev jedným 
používateľom v hodnotenom roku vykresľuje tabuľka a graf.  

Výpožičný poriadok knižnice umožňuje používateľovi, ktorý sa zaregistruje na jednom 
pracovisku, využívať služby na všetkých pracoviskách v plnom rozsahu. V priebehu 
hodnoteného obdobia bolo evidovaných 3109 používateľov z iných pracovísk, t. j. 21,12 % 
z celkového počtu registrovaných, ktorí navštevujú viac ako jedno výpožičné miesto. Týmto 
používateľom zo strany knihovníkov je venovaný rovnaký čas a pozornosť ako používateľom 
kmeňovým. Najväčšie percento, 39,40%, týchto „neplatiacich používateľov“ vykazuje hudobné 
oddelenie. Toto špecializované pracovisko navštevujú kmeňoví používatelia z iných pracovísk 
knižnice a väčšina z nich začína využívať jeho služby až potom, čo sa už zaregistrovali ako 
kmeňoví používatelia na inom pracovisku. 

Najvýraznejší pokles migrujúcich používateľov je na pobočke KVP, z 24,79% v roku 
2015 na 17,33% v tomto hodnotenom roku.  

Percentuálne porovnanie kmeňových registrácií a registrácií na iných pracoviskách 
ukazuje nasledovná tabuľka a graf. 

                                                 
4 Vo vybraný deň, jedna konkrétnu hodinu majú možnosť návštevníci knižnice založiť nové členstvo tí, ktorí ešte 
nemajú a tiež aj si platnost členstva predĺžiť, za zvýhodnený polovičný poplatok. 
5 Aj napriek tejto špeciálnej službe  knižnice, študenti stredných škôl majú aj naďalej v malej miere záujem o re-
gistráciu členstva v knižnici.  

Počet návštev jedným 
používateľom za rok 2016 

 
Pracovisko Počet 
Hudobné oddelenie 4,23 
Pobočka Barca 8,2 
Pobočka KVP 9,45 
Centrálna požičovňa 10,38 
Pobočka Darg. hrdinov 10,99 
Pobočka Terasa 11,55 
Pobočka Šaca 12,57 
Pobočka Nad jazerom 13,76 
SPOLU 10,99 
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Informačné požiadavky všetkých používateľov sa pracovníci knižnice snažia vždy 

uspokojivo vybaviť. V prípade, že  používateľ hľadá konkrétny titul, ktorý  knižnica vo fonde 
nevlastní, knihovnícky personál mu odporučí iný relevantný dokument súvisiaci s jeho 
informačnou požiadavkou, ale z praxe sa ukazuje, že mnoho používateľov hľadá potrebný titul  
v inej knižnici.      

Aj v hodnotenom období knižnica svoju činnosť zameriavala predovšetkým na dospelého 
čitateľa, čo má, už tradične  súvislosť s existenciou Knižnice pre deti a   mládež v Košiciach.  
Základné ale aj materské školy v  posledných rokoch  dávajú najavo veľký záujem o služby- 

aktivity organizované  knižnicou. 
Zvýšený záujem o podujatia pre 
deti zaznamenávajú takmer všetky 
pracoviská služieb  a  pracovníci na 
žiadosť jednotlivých škôl 
organizujú informačné výchovy 
a rôzne iné aktivity na podporu 
čítania. V hodnotenom období 
knižnica zaregistrovala 2298 
detských čitateľov, čo je 22,96 % 
z celkového počtu používateľov. 
Špecifický okruh používateľov 
tvoria slabozrakí a nevidiaci 
používatelia, ktorým sú posky-
tované špeciálne knižničné služby 

formou zvukových kníh na MP3 nosičoch, kníh a časopisov v Braillovom písme a prístup na 
internet prostredníctvom špeciálne technicky upraveného počítača. V hodnotenom roku tieto 
služby  využilo 12 používateľov.  

Verejná knižnica Jána Bocatia sprístupňuje služby verejnosti v týždennom čase 53 
prevádzkových hodín (štandard 50-60 hodín). Najväčšie pracovisko knižnice, Centrálna 
požičovňa, poskytuje služby od 8.00 – 19.45 hod. denne, (okrem utorka) a tiež v sobotu od 8.00 
– 13.00 hod. Tri väčšie pracoviská služieb – pobočka KVP, pobočka Terasa a pobočka Nad 
jazerom sú otvorené od 8.00 – 19.00 hod. denne, (okrem utorka). Na malých pobočkách je 
výpožičný čas prispôsobený počtu používateľov a úväzkom. 
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Počet návštev jedným čitateľom

Percento kmeňových používateľov v porovnaní 
k používateľom daného pracoviska za rok 2016 

Pracovisko 
Kmeňový 
používateľ 

používateľ 

Pobočka Šaca 93,15% 6,85% 
Pobočka Nad jazerom 89,61% 10,39% 
Pobočka Barca 87,34%      12,66% 
Pobočka Dar. hrdinov 86,41% 13,59% 
Pobočka KVP 82,67% 17,33% 
Centrálna požičovňa 80,63% 19,37% 
Pobočka Terasa 72,91% 27,09% 
Hudobné oddelenie 60,60% 39,40% 
PRIEMER 78,88% 21,12% 
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Od januára 2016 knižnica vypožičiava cirkulačný fond zvukových kníh z Knižnice pre 

slabozrakých a nevidiacich v Levoči na MP3 nosičoch už prostredníctvom KIS Clavius, a preto  
možno konštatovať, že v hodnotenom roku už celá knižnica poskytovala výpožičné  služby 
všetkých dokumentov a na všetkých pracoviskách elektronicky.  Jednotlivé pracoviská 
knižnice boli tak úplne systémovo prepojené, čo vo vzťahu k používateľom prinášalo 
maximálnu informovanosť. Komfort používateľom knižnice umožňuje KIS Clavius a on-line 
katalóg Carmen, pretože predĺžiť výpožičky, rezervovať dokumenty alebo zistiť aktuálny stav 
potrebného dokumentu umožňuje používateľom  zabezpečiť si aj samostatne cez webové 
rozhranie.     

Používatelia knižnice pozitívne hodnotia najmä skvalitňovanie služieb knižnice, možnosť 
zvýhodnených registrácií formou „šťastných hodiniek“ a pre študentov formou zazmluvneného 
členstva, pravidelné doplňovanie fondu novými titulmi kníh, SMS oznámenia o rezervovaných 
knihách a pochvalne sa vyjadrujú aj k vylepšenému a zestetizovanému prostrediu  knižnice, 
o čom svedčí aj štatistika návštevnosti, ktorá sa oproti minulému roku zvýšila  zo 141 228 
na 144 200 návštevníkov služieb knižnice. 

Do priestoru Otvorenej zóny prichádzajú návštevníci z radov širokej verejnosti, aby si na 
prízemí pozreli zaujímavé výstavy, ktoré knižnica v spolupráci organizuje, alebo aj  tráviť tu 
voľný čas a oddychovať. Na poschodí, v spoločenskej miestnosti sa realizujú vzdelávacie 
a kultúrno-spoločenské podujatia.   
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2.2 Výpožičky, informačná činnosť 

Počet absenčných výpožičiek6 
 
k 31.12.2015 -  311 829 
k 31.12.2016 -  306 007 
 

Počet absenčných výpožičiek oproti roku 2015 bol vyrovnaný, nepatrný pokles 
(1,87%) je štatisticky zanedbateľný. V riadne fungujúcej knižnici takýto výkyv však môžeme 
považovať za normálny stav. Vzrast počtu absenčných výpožičiek sme zaregistrovali na 
Hudobnom oddelení (5,00%), pobočke Barca (4,46%), v Čitárni (4,41%), pobočke Nad 
jazerom (2,95%) a pobočke Terasa (1,30%). Najviac poklesol počet výpožičiek na pobočke 
KVP (7,43%) a v centrálnej požičovni (5,25%). Zanedbateľný výkyv absenčných výpožičiek 
bol zaznamenaný aj na pobočke Dargovských hrdinov (1,02%), čo predstavuje 228 výpožičiek. 
Od januára hodnoteného roku knižnica pristúpila k tlačeniu zoznamu vypožičaných kníh pre 
čitateľov -  čitateľské konto. Prax ukazuje, že čitatelia si jednorázovo vypožičajú menej kníh 
ako v minulosti. Kým v minulosti vypožičali 10 kníh, doma urobili výber, ale v skutočnosti 
všetky vypožičané knihy neprečítali. Tentokrát selekciu urobia v knižnici, vypožičajú menej 
titulov, ale v komunikácii s personálom knižnice používatelia ubezpečujú, že čo požičajú aj 
prečítajú. Novinku „vytlačené konto čitateľa“ si návštevníci veľmi pochvaľujú, aj keď začiatky 
sa javili úplne opačne.  

Prehľad vzrastu a poklesu absenčných výpožičiek znázorňuje tabuľka a graf.        
 

 
 

V prípade centrálnej knižnice, v hodnotenom roku boli služby pre čitateľov ovplyvnené 
realizáciou opravy strechy a s tým súvisiaca neprístupnosť parkoviska zadarmo (od septembra 
do decembra),  reorganizáciou oddelenia beletrie, a taktiež na tomto oddelení boli vymenené 
okná a oddelenie beletrie bolo aj vymaľované. Tieto práce ovplyvňovali tok služieb, ale čitatelia 
mali možnosť v čase opráv vypožičané knihy vrátiť a tiež knihy aj vypožičať. Prax ukázala, že 
mnohí čitatelia si prišli vypožičať knihy, ale mnohí z nich si radšej výpožičky predĺžili 
telefonicky či prostredníctvom svojho konta na internete. Tabuľka a graf vykresľuje, že pokles 
absenčných výpožičiek v porovnaní s rokom 2015 nastal aj na pobočke KVP, a to o 7,43%.  

                                                 
6 Pre potreby tohto rozboru používame predovšetkým údaje o absenčných výpožičkách, lebo tieto sú z hľadiska 
štatistiky presne definovateľné a vykazovateľné.  

Prehľad vzrastu alebo poklesu absenčných 
výpožičiek podľa jednotlivých miest obsluhy v roku 2015 

Pracovisko 
Abs. výpožičky 

2015 
Abs. výpožičky 

2016 
2016/2015 

Porovnanie v % 

Hudobné oddelenie 2 939 3 086 105,00% 
Pobočka Barca 6 212 6 489 104,46% 
Čitáreň 29 641 30 947 104,41% 
Pobočka Nad jazerom 26 970 27 765 102,95% 
Pobočka Šaca 15 230 15 568 102,22% 
Pobočka Terasa 45 949 46 547 101,30% 
Pobočka Darg. hrdinov 22 320 22 092 98,98% 
Centrálna požičovňa 132 908 125 932 94,75% 
Pobočka KVP 29 660 27 457 92,57% 
SPOLU 311 829 306 007 98,13% 
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V tomto prípade je pokles prekvapujúci, pretože pobočka je pravidelne doplňovaná 

novými titulmi kníh a tiež darmi od čitateľov. Možno sa domnievať, že do určitej miery stav 
absenčných výpožičiek ovplyvnilo vypožičiavanie periodickej tlače, ktoré kleslo takmer 
o polovicu. Z 2364 v roku 2015 na 1254.  Pracovníčky pobočky ako príčinu poklesu výpožičiek 
vidia tiež aj v nedostatku času tých používateľov pobočky, ktorí sú zamestnaní.  
 Absenčné výpožičky podľa druhov literatúry znázorňuje tabuľka a graf. 
 

Absenčné výpožičky, percentá podľa druhov fondov 2016 

Pracovisko 
 

% odb. pre 
dospelých 

% krásnej  
pre dospelých 

% odb. pre 
deti 

% krásnej pre 
deti 

% periodík 
 

Centrálna požičovňa 22,99% 71,09% 0,76% 5,16% 0% 
Čitáreň 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
Hudobné oddelenie 77,25% 4,15% 0,00% 0,00% 18,60% 
Pobočka KVP 13,98% 67,43% 2,80% 11,22% 4,57% 
Pobočka Barca 4,04% 47,83% 7,37% 32,16% 8,60% 
Pobočka Terasa 16,88% 61,24% 0,26% 1,31% 20,31% 
Pobočka Nad jazerom 8,58% 74,31% 1,50% 8,30% 7,31% 
Pobočka Darg. hrdinov 9,17% 79,35% 0,65% 3,76% 7,07% 
Pobočka Šaca 9,05% 53,71% 4,33% 25,27% 7,64% 
SPOLU 16,25% 60,89% 1,17% 6,32% 15,37% 

 
Jednotlivé druhy v percentách boli rozložené nasledovne: odborná literatúra pre 

dospelých 16,25%, krásna literatúra pre dospelých 60,89% odborná literatúra pre deti 1,17%, 
krásna literatúra pre deti 6,32%, periodiká 15,37%. Medzi jednotlivými druhmi oproti 
minulému roku došlo k nepatrným odchýlkam, a preto výpožičky jednotlivých druhov fondov 
v porovnaní s minulým rokom sú vyrovnané. Podstatnú časť absenčných výpožičiek  tvorila 
krásna literatúra pre dospelých, čo je v súlade s dlhodobým obsahovým zameraním knižnice. 

Evidencia prezenčných výpožičiek7 je stále nejasná, aj napriek tomu, že systém Clavius 
prezenčné výpožičky eviduje. Na základe ukazovateľov zo systému Clavius a z empirických 
poznatkov možno s istotou konštatovať, že prezenčné výpožičky sa realizovali na každom vý-
požičnom pracovisku. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť, že do štatistiky boli zahŕňané 
predovšetkým výpožičky  v priestoroch, ktoré sú určené na prezenčné štúdium:  čitáreň,  štu-
dovňa v centrálnej požičovni, regionálna študovňa,  hudobné oddelenie a oddelenie odbornej 
literatúry v centrálnej požičovni. Prezenčné výpožičky sú v týchto  prípadoch vyššie. V kniž-
nici je spolu 134  študijných miest (štandard 100-120).  
                                                 
7 Použiteľná presná definícia prezenčnej výpožičky z hľadiska štatistickej evidencie v praxi neexistuje. 
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Prezenčne sa špeciálne dokumenty CD a DVD požičiavali najmä v regionálnej študovni 

a na hudobnom  oddelení. V rámci zvukových kníh pre slabozrakých a nevidiacich sa absenčne 
vypožičalo 534 MP3.  

Službu biblioboxu využívajú používatelia všetkých pracovísk služieb a v hodnotenom 
roku ju využilo 682 používateľov, ktorí týmto spôsobom vrátili 1299 vypožičaných doku-
mentov. Používatelia si pochvaľujú túto službu, pretože nie sú viazaní iba na výpožičný čas 
knižnice.  

Čitateľom možnosť  rýchlejšie sa zorientovať a ľahšie nájsť titul ocenených  autorov,    
pomáha  farebné odlíšenie na knihách v Centrálnej požičovni a na pobočke Terasa, kde 
boli označené diela nositeľov Nobelovej ceny papierovým žltým pásom a diela ocenené v do-
mácich a medzinárodných literárnych súťažiach pásom oranžovým.  

Nasledovné tabuľky a graf vykresľujú už tradične sledovaných  najpožičiavanejších au-
torov  v centrálnej požičovni knižnice. Do značnej miery počty ich výpožičiek  ovplyvňujú  
množstvá  titulov jednotlivých autorov.  
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            Najviac požičiavaní autori v centrálnej požičovni 
 

Rok 2014/CK Rok 2015/CK Rok  2016 / CK 

P.č.  Meno autora 
Počet 
výp.  P.č. 

 
Meno autora 

Počet 
výp. P.č. Meno autora 

Počet 
výp. 

1. Dán, Dominik 1300 1. Dán, Dominik 1493 1. Dán, Dominik,  135 
2. Keleová-Vasilková, T 1192 2. Keleová-Vasilková, T 1069 2. Steel, Danielle 67 
3. Steel, Danielle 1096 3. Steel, Danielle 1048 3. Nesbo, Jo 63 
4. Connelly, Michael                      691 4. Nesbo, Jo 837 4. Keleová-Vasilková, T 61 
5. Brown, Sandra                          602 5. Connelly, Michael  742 5. Christie Agatha 57 
6. Lindsey, Johanna                       564 6. Christie Agatha 575 6. Adler, Elisabeth 55 
7. King, Stephen 533 7. King, Stephen 525 7. Grisham, John 55 
8. McBain, Ed 508 8. Brown, Sandra 522 8. Pronská, Jana 53 
9. Roberts, Nora                          496 9. Lindsey, Johanna                      507 9. King, Stephen 46 

10. Brezina, Thomas                          485 10. Balogh, Mary 475 10. Deveraux, Jude 46 
11. Adler, Elisabeth 479 11. Adler, Elisabeth 471 11. Roberts, Nora 40 
12. Fielding, Joy 469 12. Andrews, Virginia 470 12. Archer, Jeffrey 39 
13. Silva, Daniel                          467 13. Francis, Dick 465 13. Balogh, Mary 38 
14. Francis, Dick 464 14. Roberts, Nora 441 14. Mankell, Henning 37 
15. Nesbo, Jo 463 15. Deveraux, Jude 438 15. Gillerová, Katarína 37 
16. Cornwell, Patricia D. 435 16. Cornwell, Patricia D. 427 16. Francis, Dick 35 
17. Grisham, John 432 17. Coelho, Paulo 404 17. Sparks, Nicholas 35 
18. Christie Agatha 420 18. Cook Robin 374 18. Coelho, Paulo 34 
19. Deveraux, Jude 419 19. Gillerová, Katarína 348 19. Lindsey, Johanna                      33 

20. Balogh, Mary 411 20. Banáš, Jozef 253 20. Cook Robin 33 
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Už tradične z beletrie boli čitateľmi aj naďalej najviac požadované  „ženské romány“, 
romány od slovenských spisovateliek a detektívky. Najmenej sa požičiavala poézia, vojnové 
romány, dráma a humor. 

Z náučnej literatúry čitateľov zaujímala najmä psychológia, zdravoveda, astrológia, so-
ciálna práca, životopisy a dejiny. Menej boli využívané knihy z oblasti matematiky, techniky, 
umenia, športu a práva. 

Stabilnú časť celkových výpožičiek tvorili periodiká. Zo strany  čitateľskej verejnosti je 
o ne pomerne vysoký záujem. V priebehu hodnoteného roka nastal vzrast aj v absenčných 
a prezenčných výpožičkách tohto fondu. Najviac výpožičiek periodík vykazuje čitáreň, 30 413,  
kde  používateľov tvoria predovšetkým návštevníci v seniorskom veku, u ktorých sa dá pred-
pokladať aj značný časový fond. 

Služba rezervácia sa využívala predovšetkým u kníh. V hodnotenom roku pracovníci vy-
bavili 5094 rezervácií dokumentov.  Na uspokojenie čo najväčšieho počtu požiadaviek,  
najmä na knižné novinky, knižnica realizuje službu - oznámenie o rezervovanom dokumente. 
Posielané je automaticky e-mailovou poštou alebo sms - správou. Používateľ tak má možnosť 
dostať sa k žiadanej knihe hneď v deň, kedy bola vrátená iným používateľom. Služba oznáme-
nie o rezervovanej knihe je už pre používateľov knižnice samozrejmosťou. SMS služba sa rea-
lizovala aj na pripomienky:  pri nevyzdvihnutí rezervovaného dokumentu, na predupomienkové 
pripomienky a na samotné upomínanie čitateľov.  

Prezenčne sa najviac požičiavali dokumenty na pracoviskách, kde boli zriadené samo-
statné študovne a čitárne (centrálna požičovňa – čitáreň, študovňa  a oddelenie odbornej litera-
túry, regionálna študovňa a hudobné oddelenie). 

V menšej miere sa prezenčne požičiavali 
dokumenty na všetkých pracoviskách služieb. 
Najpočetnejšie prezenčné výpožičky boli v čitárni 
centrálnej požičovne, v počte 70 308. Boli  
evidované v KIS Clavius, prostredníctvom 
čiarového kódu. Tu sa obvykle  nejednalo o štúdium, 
ale o relaxačné čítanie novín a časopisov.  
V celej knižnici bolo zrealizovaných  85 554 
prezenčných výpožičiek.  

V hodnotenom roku si registrovaný používateľ 
absenčne vypožičal, v priemere 23,32 knižničných 
jednotiek. O počte absenčných výpožičiek na 
jedného registrovaného používateľa informuje 
tabuľka a graf.  

V porovnaní s predchádzajúcim rokom si jeden používateľ vypožičal o 2,58 knižničnej 
jednotky menej. Najmenej, 7,11 knižničných jednotiek na jedného používateľa bolo 
vypožičaných na hudobnom oddelení.  Jedná sa o špeciálne dokumenty, z ktorých sa väčšina 
absenčne nepožičiava.  

Najviac kníh v priebehu jednej návštevy bolo vypožičaných na pobočke Terasa a pobočke 
Nad jazerom. Prevažnú časť čitateľov na obidvoch pracoviskách tvorili dôchodcovia s pomerne 
značným objemom voľného času a ich čitateľská aktivita v porovnaní s ostatnými čitateľmi je 
podstatne vyššia.  

Najväčší pokles absenčných výpožičiek na jedného používateľa oproti roku 2015 bol 
zaznamenaný v centrálnej požičovni, a to z 22,52 v roku 2015, na 19,55 v hodnotenom roku 
2016. 
 

Počet absenčných výpožičiek 
na jedného registrovaného 
používateľa v roku 2016 

Pracovisko Počet 
Hudobné oddelenie 7,11 
Pobočka Barca 17,12 
Centrálna požičovňa 19,55 
Pobočka KVP 21,82 
Pobočka Šaca 24,24 
Pobočka Darg. hrdinov 26,81 
Pobočka Nad jazerom 30,04 
Pobočka Terasa 32,5 
SPOLU 23,32 
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Počet výpožičiek na 1 zamestnanca  vykonávajúceho knihovnícke činnosti  

predstavuje 11 516,5 výpožičiek (štandard 10 500 - 12 000).   
Knižnica poskytovala pre svojich používateľov okrem zvyčajných aktivít aj vyhľadávanie 

informácií prostredníctvom internetu. Ten je už súčasťou každodennej práce knihovníkov,  ale 
aj naďalej čitateľmi  verejnej knižnice žiadaným  informačným zdrojom.  
V priemere pripadá 1 PC na 400 používateľov (štandard 200-600). 
 
Informačno-vzdelávacie centrum 
 

Informačno-vzdelávacie centrum (ďalej len IVC) tvoria spolu klasická študovňa a 
priestor s počítačmi. Študovňa obsahuje približne 2000 knižných titulov populárno-náučnej 
literatúry a poskytuje 9 študijných miest. Priestor s počítačmi umožňuje 6 používateľom prístup 
na Internet pomocou technológie klient/server. 

Rok 2016 bol pre IVC rokom viacerých zmien – technických, organizačných 
i personálnych. Nakoľko v priebehu celého hodnoteného roka jednotlivé technické prostriedky 
výrazným spôsobom spomaľovali prácu používateľom služieb knižnice (z dôvodu prekročenia 
životnosti) a postupne zlyhávali, bolo ich potrebné opravovať, či úplne vyradiť z používania. 
Odrazilo sa to na počte návštevníkov i počte využitých služieb. Do určitej miery počet využití 
služieb oddelenia ovplyvnilo aj obdobie, keď si čitatelia nemali možnosť vytlačiť dokumenty 
priamo z klientov.  

V januári 2016 bol vymenený server (spolu s novším typom operačného systému), 
s ktorým komunikovali čitatelia prostredníctvom pôvodných zariadení typu klient. V decembri 
potom vďaka úspešnému projektu boli vymenené pôvodné monitory, klávesnice a myši za nové 
a moderné a tiež nová laserová tlačiareň s možnosťou skenovania. 

S platnosťou od 1.9.2016  bola zmenená organizačná štruktúra knižnice a premenovanie 
pracoviska IVC na Študovňu odbornej literatúry. Zároveň táto zmena priniesla aj personálnu 
zmenu a zmenu v organizácií služieb spojeného pracoviska Oddelenia náučnej literatúry 
a Študovne odbornej literatúry.    

Aj v hodnotenom roku mali používatelia knižnice záujem o služby internetu. Bol využitý 
2353 krát. Oproti roku 2015 tento ukazovateľ poklesol o 72 využití.  

Záujem a dopyt po možnosti využívať multimediálne počítače zo strany používateľov 
naďalej pretrváva, hoci počas prvého polroka bol zastavený a uvedené počítače zlyhávali až 
boli vyradené z prevádzky.  
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V roku 2016 IVC poskytovalo nasledovné služby: 
 

- výuka práce a usmerňovanie pri práci používateľov s on-line katalógom, 
- prezenčné výpožičky v študovni,  
- služby xeroxu,  
- skenovanie dokumentov,  
- prístup na internet a všestranná pomoc pri práci v MS Office 2010 a pri vyhľadávaní 

na internete, 
- čiernobiela i farebná tlač dokumentov, 
- konzultácie k fondom voľného výberu a študovne,  
- vyhľadávanie právnych informácií,  
- referenčné služby, 
- Medziknižničné a Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MVS a MMVS), 
- vypracovávanie rešerší zo súborného on-line katalógu „Slovenskej knižnice“ – 

www.kis3g.sk,  
- prístup na Internet na zariadeniach používateľov vďaka službe WI-FI. 

 

O spracovávanie rešerší záujem v roku 2016 mierne poklesol (na 36 ks), ale aj napriek 
tomu zo strany študujúcich používateľov je značný záujem o túto službu.  Mnohí používatelia 
si vypracovávajú rešerše na oddelení, za pomoci odborných pracovníkov knižnice. 

Žiadané knižné publikácie, ktoré fond knižnice neobsahuje boli úspešne zabezpečované 
registrovaným čitateľom prostredníctvom MVS (medziknižničná výpožičná služba), ktorá má 
stále rastúci trend. V roku 2013 sme zabezpečili z iných knižníc 48 knižných publikácií . V roku 
2014 - 121. V roku 2015 následne 157  a v roku 2016 - 174 knižných jednotiek originálu, 
xeroxovej, alebo skenovanej kópie. 

V službách JASPI (poskytovanie právnych informácií) a skenovanie dokumentov bol 
zaznamenaný vyrovnaný stav.   

Služby xeroxu boli využité 145 krát, čo je mierny pokles oproti roku 2015 (o 47 využití 
menej). 

Potešujúce je využitie študovne, ktoré medziročne vzrástlo o 353 využití. V roku 2016 
bol zaznamenaný ďalší medziročný nárast o 301 využití. Celkový počet využití študovne v roku 
2015 bol 938 a  v hodnotenom roku 2016 narástol na 1239 využití.  

 

Počet využití jednotlivých služieb IVC za rok 2016: 
Obdobie Internet Xerox Skener Študovňa Rešerše JASPI MVS 
ROK 2016 2353 145 12 1239 36 18 182 

 
 
Hudobné oddelenie  
 

Ťažiskovou úlohou v oblasti práce s knižničnými dokumentmi bola v minulom roku 
revízia fondu Hudobného oddelenia, ktorá prebehla v dňoch   11.4. - 22.4. 2017 v spolupráci s 
oddelením spracovania a revízie fondov. V jej priebehu sa ukázala potreba ďalších krokov, 
nevyhnutných pre prehľadnejšiu evidenciu a stavanie jednotlivých fondov. Po ukončení 
procesu revízie boli zrealizované nasledujúce činnosti: 

- vytvorenie jednotnej koncepcie spracovania a stavania AVD dokumentov, ktoré nie sú 
samostatnými titulmi, ale sú evidované ako zvukové resp. elektronické prílohy kníh a 
hudobnín a následné retro spracovanie príloh, ktoré neboli evidované vôbec resp. boli 
evidované nejednotne (v rámci retro spracovania bolo zaprírastkovaných 42 zvukových 
príloh); všetky prílohy boli následne označené signatúrami a stavacími znakmi 

- vytvorenie novej signatúry DVD a jednotné spracovanie resp. označenie fondu DVD 
(celkom 88 titulov) 
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- vytvorenie novej lokácie Hudobné-sklad a preradenie časti fondu kníh a hudobnín do 
skladových priestorov 

Revízia fondov HuO bola uzavretá 30.9.2017 po ukončení hľadania chýbajúcich a 
sporných titulov. 

V priebehu prvého polroka bol zásluhou práce dobrovoľníčky označený fond kníh 
(signatúry a stavacie znaky), pričom zároveň priebežne prebiehalo i doplňovanie neúplných 
znakov a opravovanie nepresného označenia u starších titulov. V čase neprítomnosti vedúcej 
odd. doplňovania p. Chmelárovej v mesiaci december pracovníčka oddelenia skatalogizovala 
86 titulov darovaných kníh a hudobnín. Pokračovalo i elektronické spracovanie starších CD 
platní (celkom 114 titulov) a ich následné vyraďovanie z ručnej evidencie. Vychádzajúc z 
opakovaných požiadaviek návštevníkov oddelenia boli z fondu hudobnín vyčlenené tituly 
slovenských autorov, ktoré boli umiestnené do samostatného regálu. Pracovníčka oddelenia sa 
celoročne podieľala na katalogizácii nových prírastkov doplňovaním záznamov predmetovými 
heslami a v prípade hudobnín i tvorbou analytických popisov. Celoročne prebiehala taktiež 
revízia online katalógu (zlučovanie duplicitných autorít, oprava hesiel ap.). Na hudobnom 
oddelení sa v roku 2016 uskutočnila digitalizácia zvukových nahrávok hovoreného slova 
z LP nosičov. Do digitálneho formátu bolo konvertovaných 69 záznamov rozprávok, čím sa 
stali prístupnejšími pre návštevníkov knižnice s možnosťou odposluchu nielen v centrálnej 
požičovni, ale aj na pobočkách knižnice.  

V oblasti kolektívnych podujatí sa už tradične uskutočnili podujatia čisto hudobného 
charakteru, ale i podujatia, presahujúce rámec hudobného umenia. Pri organizovaní živých 
koncertov pokračovala spolupráca s Konzervatóriom Timonova 2 (3 školské koncerty) a 
základnými umeleckými školami mesta. Vo februári sa v spolupráci so ZUŠ M. Hemerkovej v 
priestoroch HuO uskutočnil metodický deň pedagógov ZUŠ, venovaný hre na barokovej 
flaute. Celodenné podujatie vyvrcholilo vo večerných hodinách koncertom pre duo barokových 
fláut v podaní lektoriek M. Rendešovej (Slovensko) a R. Mayer (Rakúsko). Začiatkom júla sa 
na nádvorí Barkóczyho paláca uskutočnil tradičný sviečkový koncert (festival Šengenský 
poludník) s hosťom z Budapešti – vokálnym súborom Schola Cantorum Budapestiensis. 
Novinkou bol koncert žiakov a pedagógov ZUŠ, tematicky zameraný na tradície sviatku  sv. 
Lucie, spojený s neformálnym stretnutím s rodičmi žiakov. Výsledkom dlhodobej spolupráce s 
Českým spolkom boli tri literárno-hudobné odpoludnia Už vím, co budu číst... a dve prednášky, 
spojené s DVD projekciou hudobných programov. V rámci činnosti Klubu priateľov opery sa 
uskutočnilo premietanie filmovej verzie opery Macbeth G. Verdiho. Pre študentov maturitného 
ročníka bilingválneho gymnázia Park mládeže bola pripravená prezentácia venovaná dejinám 
anglickej hudby. 

Z nehudobných podujatí sa veľkej pozornosti tešili dve stretnutia Slovensko-českého 
klubu. Prvé vyplnila beseda s českou spisovateľkou L. Procházkovou, druhé bolo venované 
spomienke na vznik Prvej Čs. republiky. V dňoch 26.-28.4. prebehlo v priestoroch HuO krajské 
kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o vesmíre, ktoré už tradične organizuje Hvezdáreň 
Michalovce.  V minulom roku sa na HuO uskutočnilo celkom 21 podujatí, ktoré navštívilo 
spolu 937 návštevníkov. Pracovníčka oddelenia sa podľa potreby podieľala na organizovaní 
celoknižničných podujatí zabezpečovaním doplnkových hudobných produkcií menšieho 
rozsahu (výstavy, besedy ap.) Popri vymenovaných aktivitách boli na HuO celoročne 
poskytované výpožičné, bibliograficko-informačné a rešeršné služby ako i kopírovacie služby 
pre návštevníkov oboch špecializovaných pracovísk na Hlavnej 48. Prístup na internet využilo 
v priebehu roka celkom 193 návštevníkov. Služby oddelenia i naďalej využívalo pomerne veľa 
čitateľov z iných pobočiek, čo je spôsobené jedinečnosťou jeho fondu. Oddelenie si samo 
zabezpečovalo propagáciu hudobných podujatí a služieb (plagáty vrátane distribúcie na miesta 
propagácie).  Prispelo i k zlepšeniu doplňovania špeciálnych fondov získaním sponzorského 
príspevku na nákup notového materiálu.  
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2.3 Vzdelávacie a kultúrne podujatia 
 
Podujatia pre verejnosť 
 

Organizovanie vzdelávacích a kultúrnych akcií je jednou z dôležitých činností Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. Ich cieľom je prilákať do knižnice nielen ľudí, ktorí sú našimi čitateľmi, 
ale aj širokú verejnosť. 

Jednotlivé podujatia sa konali na všetkých výpožičných miestach knižnice. V sledovanom 
období bolo celkovo zorganizovaných 714 podujatí, čo je o 127 viac ako v roku 2015. Na 
uvedenom počte sa najväčšou mierou podieľali: centrálna požičovňa, pobočka č. 14 -Šaca a 
pobočka č. 7 - Terasa. Dôvodom takéhoto vysokého počtu akcií je na jednej strane ich 
opakované realizovanie pre jednotlivé triedy  MŠ, ZŠ a SŠ a na druhej pomerne veľký podiel 
informačných výchov na tomto čísle. Sumár uskutočnených akcií v pobočke Šaca významne 
ovplyvnil aj fakt, že v blízkom okolí sa nenachádza žiadne pracovisko Knižnice pre mládež 
mesta Košice. Enormný nárast podujatí v pobočke Terasa súvisí s vynovením klubovej 
miestnosti, ktorá vďaka zvýšenému komfortu a kapacite ponúka ideálne podmienky pre 
realizáciu atraktívnych podujatí. Úspešne sa tu rozbehla klubová činnosť a vzdelávacie cykly 
pre dospelých. 

Celkovo bolo na akciách prítomných  65 627 účastníkov, čo je až o 44 416 viac ako v 
predchádzajúcom období. Tento obrovský nárast súvisí s tým, že v sledovanom roku sa 
maximálne zintenzívnilo využívanie priestorov vstupnej haly centrálnej požičovne na výstavné 
účely. Drvivá väčšina tých, ktorí navštívili knižnicu za účelom vypožičania kníh, si kvôli 
strategickému umiestneniu pozrela aj aktuálnu výstavu. Návštevníkmi podujatí boli jednak 
čitatelia a používatelia knižnice, ale aj široká verejnosť. Na základe uvedeného môžeme 
konštatovať, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím bolo viac podujatí s väčším počtom 
účastníkov.  

Z celkového počtu 714 podujatí, 127 malo charakter informačnej prípravy používateľov. 
Cieľovou skupinou boli žiaci základných a študenti stredných škôl. Ich zámerom je z 
dlhodobého hľadiska zvyšovať čitateľskú informačnú gramotnosť, tzn. poskytnúť základné 
indície pre efektívne používanie informačných a komunikačných technológií v procese učenia 
sa a poznávania. Takto zamerané aktivity sa najčastejšie realizovali v centrálnej požičovni, 
pobočke č. 5 – Barca a č. 2 – KVP.  
 

Počty podujatí na jednotlivých pracoviskách v roku 2016 
 

Pracovisko Vzdelávacie  
a kultúrno-spoločenské podujatia  

pre verejnosť 

Z toho  
informačná výchova 

Centrálna požičovňa 208 52 
Hudobné oddelenie 21 2 
Regionálna študovňa 24 5 
Pobočka KVP 42 18 
Pobočka Barca 48 22 
Pobočka Terasa 110 0 
Pobočka Nad Jazerom 36 7 
Pobočka Darg. hrdinov 86 5 
Pobočka Šaca 139 16 
S P O L U 714 127 
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Jednotlivé podujatia sa konali priebežne počas celého roka. Podstatná časť podujatí bola 
organizovaná v rámci Týždňa slovenských knižníc, teda v období 1.-6. marec 2016. Počas 
uvedeného týždňa sa na všetkých pracoviskách knižnice uskutočnilo množstvo atraktívnych 
akcií určených pre rôzne skupiny obyvateľstva Košíc a blízkeho okolia. Dospelí čitatelia sa 
potešili besede s najúspešnejšou autorkou historických romancí na Slovensku Janou Pronskou. 
Pre najmenších sme pripravili zážitkové podujatia Mami, kúp mi psa!. Predstavili sme 
im príbehy, v ktorých je hlavnou postavou psík a dozvedeli sa tiež to, ako sa o štvornohého 
kamaráta starať. Podujatie spestrili traja psí terapeuti pod vedením cvičiteľky a lektorky 
Dagmar Szotákovej. Program Týždňa slovenských knižníc ponúkol čitateľom aj tvorivé dielne, 
prednášky či koncert. 

Z aktivít zameraných na propagáciu literatúry a umenia boli veľmi dobre prijaté literárne 
večery z cyklu 1+1. Koncepcia projektu 1+1, v rámci ktorej si pozvaný autor k sebe prizýva 
ďalšieho hosťa na základe tvorivej alebo ľudskej spriaznenosti, sa v knižnici osvedčila. 
Dôkazom boli pútavé stretnutia s vysokou účasťou verejnosti, na ktorých sme privítali 
osobnosti literárneho a umeleckého sveta – Ľuboša Juríka, Ľuba Olacha, Mareka Vadasa, Tinu 
van der Holland, Danielu Olejníkovú a ďalších. 

Mimoriadnou kvalitatívnou úrovňou sa aj naďalej vyznačujú podujatia, ktoré sa konajú v 
priestoroch Hudobného oddelenia a tiež na zrekonštruovanom nádvorí Bárkoczyho paláca – 
ostrove kultúry. Bolo tu zorganizovaných viacero triednych koncertov ZUŠ, DVD projekcií 
opier, prednášok, besied, autorských čítaní, koncertov, hudobných a literárnych večerov. 

Vysoký štandard mali aj kultúrno-vzdelávacie podujatia, ktoré sa konali na regionálnom 
oddelení, patrili medzi tie s najvyššou návštevnosťou.  V rámci prednášok odzneli príspevky k 
témam: Košice – deportácie 1944, Medaily ako vojenské vyznamenania v dobe Františka II. 
Rákocziho, Bývanie v mestskom dome v Košiciach v druhej polovici 19. storočia a mnohé 
ďalšie. Veľký mediálny ohlas zaznamenala výstava To najlepšie, prezentujúca unikáty fondu 
regionálneho oddelenia. 

V pobočke č. 7 – Terasa sa realizovali vzdelávacie cykly v rámci projektu Silver Wind 
s nasledujúcimi hlavnými tematickými okruhmi: Zdravý životný štýl a psychohygiena a 
Finančná gramotnosť. Cieľom projektu bolo umožniť tejto vekovej kategórii lepší prístup k 
rôznym formám neformálneho vzdelávania a zabezpečiť tak prístup k novým informáciám, 
vedomostiam a tiež k niektorým pracovným zručnostiam. Dôležitou úlohou pri tomto projekte 
bola tiež  snaha o zachovanie sociálnych kontaktov a výmena skúsenosti medzi jednotlivými 
generáciami.  

Jednotlivé pracoviská knižnice zorganizovali aj množstvo podujatí pre deti a mládež. 
Pobočky č. 14 – Šaca a č. 5 - Barca sa zapojili do celoslovenského čitateľského maratónu 
Čítajme si 2016. Pobočka č. 13 – Furča zorganizovala tradičnú Noc s Andersenom, tentoraz na 
tému podmorský svet. Knižnica pripravila pre detských čitateľov aj besedy s ich obľúbenými 
autormi Petrom Karpinským (centrálna požičovňa, pobočka č. 14 - Šaca) a Jozefom Puchalom 
(pobočka č. 13 – Furča a č. 14 - Šaca). Rozmanité aktivity na podporu čítania u detí 
(dramatizácie, zážitkové čítania, hlasné čítania) sa konali na všetkých pracoviskách knižnice 
(O psíčkovi a mačičke, Zlatá priadka, Meduška, Ako škriatok Vendelín zachránil les).  

Knižnica sa zapojila do celoslovenských podujatí Dní českej kultúry a Európskeho dňa 
jazykov. Pri realizácii viacerých svojich aktivít úzko spolupracovala s Dejepisným spolkom v 
Košiciach, Slovenskou numizmatickou spoločnosťou, košickou odbočkou Spolku slovenských 
spisovateľov, Asociáciou organizácií spisovateľov Slovenska, slovenským PEN centrom a 
inými spriatelenými inštitúciami.  
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    Výstavná činnosť 
 

Rok 2016 sa niesol v znamení intenzívne sa striedajúcich výstav rôznych žánrov 
a tematického zamerania,  predovšetkým na základe dlhodobej spolupráce s partnermi, ku 
ktorým v roku 2016 pribudla aj Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Mimoriadnemu 
úspechu sa však tešili aj  samostatné výstavy realizované knižnicou. 

V spolupráci s Českým spolkom v Košiciach výstavou s názvom TRIO odprezentovali 
svoje práce výtvarníci M. Tajtáková, I. Čepek a T. Čepek. Maľby na plátno,  a hodváb, 
vystrihovačky (tie zdobia priestor naďalej)  a šperky,  zdobili vstupnú halu centrálnej požičovne  
v období október - november. 

Fotoklub NOVA dlhodobo pôsobiaci pri VKJB,  predstavil  práce dvoch autorov, Jozefa 
Svobodu (Moje pohľady, jún-september 2016) a Evy Kecseyovej (Hľadanie, október-
november 2016). Tieto zdobili schodisko vedúce na oddelenie náučnej literatúry. 

Na základe Zmluvy o spolupráci medzi Verejnou knižnicou Jána Bocatia a Školou 
úžitkového výtvarníctva v Košiciach,  sa v knižnici uskutočnili v roku 2016 dve výstavy: 
a) V mesiacoch apríl a máj sa študenti  ŠUV v Košiciach (odbory konzervátorstvo 

a reštaurátorstvo, propagačná grafika a grafický a priestorový dizajn) predstavili na 
výstave  Druhý život  knihy,  netradičnou  knižnou  tvorbou, replikami knižných 
iluminácií   a objektmi  z vyradených kníh.  Na výstave sa podieľali pedagógovia školy:  
Mgr.art.Milan Špak, Art.d., ak.mal.Zdenka Blonská, Mgr.art.Martin Jankura. Objekty 
z vyradených kníh zostali ako stála  dekorácia priestorov haly.  Časť výstavy reinštalovaná 
v priestoroch pobočky na Terase. Nákupom vlastných  vitrín,  knižnica umožnila vystaviť 
aj trojrozmerné predmety. 

b) Maturita 2016. Výstava  maturitného ročníka študijného odboru Propagačné výtvarníctvo,  
predstavila práce absolventov zhotovené  na základe požiadavky „klienta“, ktorou bola 
VKJB.  Študenti vytvorili  návrhy na propagačné a prezentačné predmety ako aj 
informačný aparát knižnice. Vo vstupnej hale CK ich mohli pracovníci knižnice aj 
návštevníci vidieť od  14.9. do 14.10.2016. 

c) Práce  žiakov odboru propagačnej grafiky s témou rozprávok a príbehov pre deti, dlhodobo 
zdobia steny  v novovzniknutom detskom kútiku  s ponukou literatúry pre deti a mládež. 

Už niekoľko rokov je tradičnou výstavou v knižnici Najkrajšie kalendárne Slovenska, 
ktorú v mesiaci august návštevníkom a čitateľom knižnice prezentovali v čitárni centrálnej 
požičovne. Tradičné sú tiež výstavy v pobočke Terasa, ktoré predstavujú práce amatérskych 
výtvarníkov a tiež výstavy fotografií v pobočke na sídlisku Dargovských hrdinov. 

Jedinečnou   výstavou  pod názvom  Krása myslavskej výšivky,  bola výstava 
podporujúca Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru KSK na obdobie rokov 2008-
2020 a tiež aktuálny ročník Folklórneho  festivalu  Cassovia  folkfest 2016.  Vo vstupnej hale  
v mesiacoch jún a júl , zdobili steny a vitríny krojové súčasti a bytové  doplnky  zhotovené  
vyšívacou technikou hladkovania podľa originálnych tradičných vzorov z obce Myslava.  Svoje 
práce predstavilo 7 autoriek. Sprievodným  podujatím bol workshop Myslavský ornament, 
na ktorom si účastníci mohli zhotoviť vzorkovník výšivky hladkovaním v tradičných farbách 
podľa pôvodnej  predlohy. Na výstave a workshope  spolupracovalo občianske združenie 
Folklórny súbor Košičan. 

Samostatnou výstavou s prekvapujúcim úspechom,  bola výstava porcelánových bábik  
Romantické hrdinky, ktorá predstavila  špeciálnu kolekciu 44 porcelánových bábik zo 
súkromnej zbierky pani Zlatice Hudákovej, kostymérky Malej scény Štátneho divadla 
v Košiciach.   
Plánovaný termín trvania výstavy od 24.11.2016 do konca kalendárneho roka sa napokon 
predĺžil a výstava bola zo vstupnej haly centrálnej požičovne reinštalovaná aj v pobočke na 
Terase. 
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II. REGIONÁLNA ČINNOSŤ  
 
1. Bibliografická činnosť  
 

Ťažiskom bibliografickej činnosti bolo plnenie základných úloh, ktoré súviseli so 
získavaním a analytickým spracovaním regionálnej periodickej tlače a zároveň s budovaním 
súbežnej článkovej databázy regiónu Košice-mesto a Košice-okolie.  

Bibliografické záznamy boli elektronicky spracované v knižnično-informačnom systéme 
Virtua a zasielané do celoslovenskej databázy Súborného katalógu Články v katalógu 
Slovenská knižnica v rámci projektu KIS3G, kde sú prístupné všetkým potenciálnym 
záujemcom. 

Za sledované obdobie bolo analyticky spracovaných 1 645 bibliografických záznamov, 
vrátane pridelenia znakov MDT. Pracovalo sa na návrhoch a tvorbe regionálnych autorít 
regiónu Košice-mesto a Košice-okolie, redigovala a opravovala sa prekonvertovaná regionálna 
databáza podľa metodických pokynov SNK a záverov z pracovných porád bibliografov 
regionálnych knižníc Košického samosprávneho kraja. Týkalo sa to hlavne doplnenia 
autobiografických údajov, eliminovanie duplicity v databáze, zlučovanie a oprava nesprávnych 
autorít. Súčasťou tvorby záznamu bolo aj vkladanie adresy elektronického zdroja odkazujúceho 
na e-dokument ako fulltext a taktiež spracovanie článkov z elektronických zdrojových 
dokumentov. 

Pri analytickom spracovávaní regionálnych periodík bola prioritná pozornosť venovaná 
hlavne denníku Košického kraja – Korzár, denníku košice:dnes a týždenníku Košický večer. 
Z národnostnej tlače bolo spracované maďarské národnostné periodikum s celoslovenskou 
pôsobnosťou – mesačník Kassai Figyelő. Zo série regionálnych zborníkov bol za sledované 
obdobie v úplnosti spracovaný regionálny zborník Košické historické zošity, ktorý pravidelne 
vydáva Dejepisný spolok v Košiciach. 

V rámci bibliografickej činnosti sa zhromažďovala, bibliograficky spracovávala 
a uchovávala aj miestna tlač, ktorú vydávajú jednotlivé mestské časti okresu Košice-mesto (15 
titulov) a obecné úrady okresu Košice-okolie (27 titulov). Jednotlivé tituly sú priebežne 
evidované prostredníctvom kartotéky regionálnej tlače. Sú uložené a uchovávané v obaloch na 
oddelení. 

Do väzby boli za uplynulé obdobie skompletizované a spracované regionálne periodiká 
– Korzár : denník Košického kraja, Košický večer, košice:dnes, Zajtrajšie noviny a Kassai 
Figyelő. Sú súčasťou fondu regionálneho oddelenia a slúžia čitateľom k prezenčnému štúdiu. 

Činnosť bibliografického oddelenia je úzko spätá s činnosťou regionálneho oddelenia. 
Z toho vyplýva aj potreba promptne reagovať na aktuálne požiadavky našich čitateľov, ktoré 
sa týkajú najmä poskytovania regionálnych faktografických informácií i súčinnosť pri 
spracovávaní rešerší. Regionálne informácie boli poskytované často na témy so širším 
chronologickým záberom, pričom sa aktívne využívala tak databáza KIS Virtua, ako aj 
bibliografické ročenky okresov Košice-mesto a Košice-okolie i príručná knižnica oddelenia. 

Naďalej sa priebežne doplňovala databáza literárnych osobností regiónov Košíc 
a Košice-okolie Tvorcovia krásnej literatúry od najstarších čias po súčasnosť. Obsahuje krátke 
profily a tvorbu približne 300 spisovateľov, ktorí sa venovali a venujú krásnej literatúre. Boli 
vytvorené jednak nové heslá týchto osobností, jednak heslá boli rozšírené o nové doplňujúce 
životopisné údaje i informácie o ich tvorbe a boli pridané aj fotografie jednotlivých autorov 
(Tina van der Holland, Agda Bavi Pain, Ján Milčák, Michal Spišiak, Michaela Ella Hajduková, 
Slavomír Szabó, Alfonz Lukačin a ďalší). 

Za účelom informovať verejnosť o aktivitách knižnice sa priebežne uskutočňoval 
monitoring médií. Záznamy o článkoch z regionálnej tlače sa pravidelne uverejňovali na 
webovej stránke knižnice v rubrike O nás – V médiách. Z nich sa budoval archív článkov 
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o knižnici. V rámci dlhodobej archivácie výstrižkov sa vytvárali elektronické kópie a doplnila 
sa elektronická databáza digitalizovaných článkov o knižnici. Zároveň sa začalo s budovaním 
videoarchívu knižnice, ktorý obsahuje televízne reportáže týkajúce sa knižnice a je tiež 
dostupný na webovej stránke. 

Aby sa zabezpečil bezporuchový chod knižnično-informačných služieb, podľa potreby sa 
zastupovalo na regionálnom a hudobnom oddelení, taktiež sa slúžili soboty vo výpožičných 
službách  v centrálnej požičovni knižnice. 
 
Archív bibliografického oddelenia 

V rámci archivácie bibliografických a metodických materiálov sa skompletizovali 
vydané bibliografické ročenky, bibliografie, bibliografické letáky a metodické materiály. 
Doplnili sa chýbajúce tituly, multiplicitné boli vyradené a presunuté do skladových priestorov. 
Boli vypracované nasledovné zoznamy: 

- Zoznam bibliografických materiálov za roky 1953-2007  
-  Bibliografické ročenky Košice-mesto za roky 1967-1992 a Košice-vidiek za roky 

1969-1992 
- Zoznam bibliografických materiálov – duplikátov a multiplikátov za roky 1979-1995 
- Zoznam metodických materiálov za roky 1965-2012 

 
Koordinačná a vzdelávacia činnosť 

V rámci koordinácie bibliograficko-informačnej činnosti sa v spolupráci so Slovenskou 
národnou knižnicou – odbor Národná bibliografia obsahovo a organizačne zabezpečila porada 
bibliografov regionálnych knižníc Košického samosprávneho kraja, Knižnice pre mládež 
mesta Košice a ŠVK Košice. Uskutočnila sa začiatkom roka vo VKJB Košice. Bola venovaná 
stručnému zhodnoteniu činnosti jednotlivých bibliografických pracovísk za uplynulé obdobie 
a taktiež aktuálnym informáciám k problematike bibliografického spracovania článkov v KIS 
Virtua. 

Spolu s pracovníčkami z odd. doplňovania sme sa zúčastnili dvoch metodických školení, 
týkajúcich sa popisu kníh, tvorby personálnych autorít vo formáte MARC 21 s implementáciou 
pravidiel RDA a taktiež metodického seminára Prešovský bibliografický deň, ktorý je 
každoročne organizovaný pre bibliografov regionálnych knižníc Košického a Prešovského 
samosprávneho kraja. Zúčastnili sme sa aj 13. Slovenskej bibliografickej konferencie 2016, 
ktorá je hodnotiacim podujatím sumarizujúcim bibliografickú činnosť za posledných päť rokov. 
Dôležitá bola tiež účasť na pravidelnom jesennom zasadnutí Koordinačnej rady Slovenskej 
národnej knižnice pre bibliografickú činnosť v SR. 
 
2. Regionálne oddelenie 
 

Prvoradou úlohou regionálneho oddelenia ako špecializovaného pracoviska knižnice bolo 
poskytovať služby prezenčných výpožičiek knižničných dokumentov v priestoroch študovne a 
usmerňovať čitateľov pri využívaní knižničných katalógov a databáz digitálnych dokumentov 
nevyhnutných pre ich výskum. Čitatelia mali k štúdiu zabezpečený prístup k PC a k internetu 
a boli im poskytnuté aj ďalšie služby ako skenovanie a tlač. 

Návštevníkmi študovne boli vysokoškolskí študenti z domova i zo zahraničia, vedeckí 
pracovníci múzeí, univerzít a archívov, ako aj široká skupina laickej verejnosti zaujímajúca sa 
o dejiny Košíc a regiónu. Išlo prevažne o čitateľov z Košíc (80%) a okolia, no zaznamenali sme 
návštevy aj zo susedného Maďarska a Česka. 

Medzi čitateľmi boli najžiadanejšie tieto témy: dejiny Košíc v stredoveku (cechy), dejiny 
Košíc v 19. a 20. storočí (r. 1918-1938, maďarizácia, deportácie Židov, bombardovanie Košíc 
v r. 1941, február 1948), cirkevné dejiny Košíc (dominikáni, ženské rehole), školstvo 
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(Premonštrátske gymnázium v Košiciach, slovenské školstvo v r. 1918-1938), dejiny 
zdravotníctva na východnom Slovensku, kultúra v Košiciach (divadlá, spolkový život), ľudová 
kultúra Abova (stravovanie, odievanie), dejiny obcí a miest (Trstená pri Hornáde, Myslava, 
Budulov, Šaca, Medzev, Betliar, Haniska, Kavečany, Nižná Myšľa, Byster, Sokoľ, 
Rozhanovce), doprava Košíc (električky, vlaky, DPMK), priemysel (VSŽ, tabaková továreň, 
košická piváreň), kultúrne pamiatky a pamätníky Košíc (pamätník padlým vojakom červenej 
armády na Námestí osloboditeľov, synagógy, Levočský dom, Hradová, Mlynský náhon, 
Jakabov palác, hotel Bankov, hotel Schalkház, nemocnice, reštaurácie, hostince, staré 
cintoríny), biografie osobností, rodov a rodín (Rákóczi, Bocskay, Somosi, Klimkovič, Divald, 
Lefkovits, Béla Illés, Ferenc Sziklay, Ľudovít Kukorelli, Eugen Krón, Ödön Faragó, Karol 
Veselý), šport (košický basketbal, košický hokej, futbal na Gemeri), heraldika a sfragistika 
(erby a pečate obcí), prírodné pomery a turistika (Čermeľské údolie, Bankov), dejiny baníctva 
(baníctvo Gemera, Dubnické opálové bane). 

K obľúbeným dokumentom patrili unikátne košické adresáre, no najmä košické denníky 
(Slovenský východ, Východoslovenská pravda, Východoslovenské noviny, Večer, Korzár, 
Demokrat, Felsőmagyarország, Kassai Napló, Kassai Ujság atď.) a odborné časopisy (Historica 
Carpatica, Košické historické zošity atď.). Využívala sa aj časť zbierky starých tlačí z 18. a 19. 
storočia ako boli stanovy a hlásenia rôznych spolkov a inštitúcií. 

Regionálne oddelenie sa aj v tomto roku svojim fondom spolupodieľalo na vzniku 
niekoľkých nových publikácií (napr. Oprášené dejiny – pohľad do histórie košických 
priemyselných firiem, Košické dostaveníčka) a viacerých záverečných stredoškolských 
i vysokoškolských prác. 

Knižničný fond bol priebežne dopĺňaný novými knihami a periodikami prevažne 
v slovenskom a maďarskom jazyku.  

Dôraz sa kládol aj na systematickú prácu s fondom. Priebežne sa zhromažďovali 
a spracovávali špeciálne tlače ako napr. plagáty, pozvánky, kalendáre a propagačné materiály 
(282 ks.), katalogizovali sa nové periodiká a retrospektívne aj staršie nespracované (262 
dokumentov). Revidovali sa existujúce staršie záznamy rôznych typov dokumentov v on-line 
katalógu knižnice doplnením chýbajúcich údajov (autority, predmetové heslá, nakladateľské 
údaje, fyzický popis; spolu 206 záznamov). Bola vytriedená a vhodnejšie uskladnená zbierka 
pohľadníc a vyhotovený zoznam pre ľahšiu a presnejšiu orientáciu. Takisto zbierkové predmety 
ako rôzne medaily, vyznamenania a ocenenia boli zhromaždené a uskladnené na jednom mieste 
a bol vytvorený ich zoznam. 

Pracovalo sa aj s historickým knižným fondom. Začalo sa s fyzickou revíziou 
maďarských, latinských a čiastočne nemeckých košických tlačí, prevažne z 18. storočia (72 
zväzkov), s dôrazom na zistenie počtu konvolútov vo fonde. Z uvedeného počtu zväzkov ich 
bolo 11, spolu majú 24 príväzkov, teda dokopy 96 historických tlačí. Údaje sa porovnávali so 
starším súpisom (vydaný v r. 1989), zisťoval sa počet katalogizovaných tlačí v on-line katalógu 
knižnice, staršie záznamy boli kompletne prepracované podľa metodiky spracovania 
historických tlačí vo formáte MARC 21, chýbajúce alebo chybne uvedené informácie sa 
opravovali a evidovali sa nezapísané dokumenty. Pozornosť sa upriamovala aj na zistenie 
posesorských údajov a iných osobitostí jednotlivých dokumentov. 

Časť fondu a materiálov príručnej knižnice regionálneho, bibliografického 
a metodického oddelenia bola presunutá a uložená do novovytvoreného skladového 
priestoru, následne boli vytvorené zoznamy jednotlivých dokumentov. Po dohode s oddelením 
doplňovania bola zaprírastkovaná a skatalogizovaná časť nespracovaného fondu knižných 
darov, takto bolo spracovaných 210 titulov rôzneho žánru s regionálnym zameraním. Dokončil 
sa zoznam všetkých periodík nachádzajúcich sa vo fonde regionálneho oddelenia. 
V elektronickej podobe je uverejnený aj na internetovej stránke knižnice, čím poskytuje 
čitateľom, ale aj širokej verejnosti lepší prehľad o fonde a poslúži ako pomôcka pri ich štúdiu. 
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Oddelenie pokračovalo v úspešnej spolupráci s vedeckými inštitúciami v meste – Štátnou 
vedeckou knižnicou v Košiciach, Archívom mesta Košice a Pamiatkovým úradom 
v Košiciach. 

K propagačno-vzdelávacím činnostiam patrili informačné prípravy pre žiakov 
základných, stredných a vysokých škôl z Košíc i okolia vo forme exkurzií a fyzickej prezentácii 
knižničných dokumentov. V spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach a Slovenskou 
numizmatickou spoločnosťou – pobočkou Košice, sa na oddelení konali pravidelné odborné 
prednášky, prezentácie a diskusie. K ďalším aktivitám, ktoré mali za cieľ propagáciu 
regionálneho oddelenia patrili výstavy v priestoroch študovne (výstava pohľadníc Pohľady do 
minulosti Košíc, výstava To najlepšie). Fond oddelenia sa po celý rok propagoval aj 
prostredníctvom publikačnej činnosti na stránkach košických novín Večer. 
 
3. Metodická činnosť 
 
a) Košický kraj  

V rámci metodickej činnosti došlo v roku 2016 k zásadnej zmene získavania údajov 
v rámci štátneho štatistického zisťovania. Dlhoročný fungujúci systém zhromažďovania 
a spracovania vložených údajov jednotlivými spravodajskými jednotkami v registri kultúry pre 
oblasť štatistického zberu dát získalo pod gesciu Národné osvetové centrum z rozhodnutia 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jednotlivé regionálne knižnice a regionálne 
knižnice s krajskou pôsobnosťou  stratili prístup do databázy a nemohli sa podieľať na 
verifikácii získaných údajov od spravodajských jednotiek, čím bola zrušená trojstupňová 
kontrola dát – regionálnou, krajskou a národnou knižnicou.  

Danú situáciu sa snažili riešiť metodici regionálnych knižníc s krajskou pôsobnosťou na 
niekoľkých úrovniach – cez Slovenskú národnú knižnicu, Ministerstvo kultúry SR, Spolok 
slovenských knihovníkov a knižníc, Slovenskú asociáciu  knižníc, avšak bez úspechu. Problém 
získania nekorektných údajov od spravodajských jednotiek zostal nevyriešený a prípadné 
korektúry údajov zostali v kompetencii Slovenskej národnej knižnice v spolupráci s Národným 
osvetovým centrom. Problémom súvisiacim s danou situáciou je fakt, že Zákon o knižniciach 
č. 126/2015 Z. z.,  v § 9, ods. 5, písm. e) uvádza, že regionálna knižnica zhromažďuje a 
spracováva štatistické ukazovatele za verejné knižnice regiónu a v  § 9, ods. 7, písm. d), že 
regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou zhromažďuje a spracováva štatistické ukazovatele 
za verejné knižnice samosprávneho kraja. Z dôvodu plnenia tejto zákonnej povinnosti sa krajskí 
metodickí pracovníci verejných knižníc na Slovensku zhodli na získavaní údajov 
prostredníctvom tzv. Prehľadov o činnosti knižníc, ktorými oslovili jednotlivé spravodajské 
jednotky vo svojich regiónoch.   

Z pozície krajskej metodiky bol vytvorený Prehľad o činnosti knižníc za tok 2015 
vo forme pdf dokumentu s aktívnymi poliami na priame zadávanie údajov s funkciou sčítavania 
logicky súvisiacich údajov.  Daná problematika bola prejedaná aj na porade riaditeľov 
a metodikov regionálnych knižníc Košického samosprávneho kraja. Vytvorený formulár bol 
pre záujem zo strany Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene poskytnutý aj regionálnym 
knižniciam Banskobystrického samosprávneho kraja.  

Na úrovni krajskej metodiky boli vykonané metodické návštevy v dvoch regionálnych 
knižniciach – Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach a Zemplínskej knižnici  
v Trebišove zameraných na prieskum knižnično-informačných a odborných činností.  

Z pozície krajskej metodiky sa uskutočnili dve porady – na začiatku roka bola porada 
obsahovo venovaná problematike štatistického zisťovania a v novembri  sa riešila problematika 
novej štandardizácie výkonov regionálnych knižníc KSK.   
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Knižnica metodicky usmerňovala a koordinovala aj bibliograficko-informačnú činnosť 
vo  verejných  knižniciach  Košického  samosprávneho  kraja,  KMK  Košice  a ŠVK  Košice  
v spolupráci s Národnou bibliografiou SNK. 

 
b) Okres Košice – okolie  

Metodická pomoc knižniciam okresu je zameraná na: 
- pomoc pri spracovaní štatistických výkazov (vrátane elektronických formulárov), 
- pomoc a inštruktáž pri spracovaní knižničného fondu v programe KIS MASK, 
- celkovú činnosť knižnice,   
- aktualizáciu knižného fondu,  
- revízie knižného fondu - usmerňovanie  knižníc okresu Košice - okolie  pri  jej  realizá-

cii, 
- inštruktáž novým pracovníkom. 

 
Verejná  knižnica  Jána  Bocatia  v Košiciach  v zmysle Zákona o knižniciach a 

zriaďovacej listiny metodicky  usmerňuje okrem regionálnych knižníc aj  činnosť  knižníc 
okresu  Košice - okolie.  Okrem  iných  aktivít  sprostredkováva  knižniciam  informácie o 
celoslovenských a regionálnych aktivitách a dianí v rámci knihovníctva.   

V roku 2016 došlo k zmene organizačnej štruktúry organizácie, pričom bolo zrušené 
samostatné metodické oddelenie, ktorého agenda prešla do kompetencie Útvaru regionálnej, 
koordinačnej a projektovej činnosti. Samostatne túto činnosť zabezpečuje v pozícii krajského 
metodika vedúci tohto útvaru.  Aj z tohto dôvodu došlo k poklesu vykonaných metodických 
návštev v obecných knižniciach okresu Košice – okolie. Celkovo boli v knižniciach okresu 
vykonané 2 metodické návštevy – Poproč, Družstevná pri Hornáde.  

V roku 2016 sa konala jedna porada knihovníkov okresu Košice – okolie, ktorá bola 
venovaná problematike štatistiky a nových metodík získavania grantov z Fondu na podporu 
umenia.  

Na jar 2016 knižnica uskutočnila prieskum činnosti knižníc vo forme získavania 
Prehľadov o činnosti knižnice za rok 2015. Tento prieskum a získavanie základných 
ukazovateľov o službách knižníc nahradilo údaje, ktoré z pozície metodického pracoviska  
stratila  knižnica v rámci štátneho štatistického zisťovania.  

Knižnice okresu sa okrem základných knižnično-informačných služieb zapájali aj do 
celoslovenkých projektov - Čítajme si..., Noc s Andersenom, Lentilkovanie. V rámci 
získavania mimorozpočtových zdrojov bola poskytnutá metodická pomoc knižniciam 
v Poproči a Valalikoch, pričom obidve knižnice získali podporu na svoje aktivity 
z prostriedkov Fondu na podporu umenia.  

V minulosti bolo jednou z foriem pomoci knižniciam zabezpečovanie nákupu knižného 
fondu, t.j.  výber a nákup kníh pre knižnice v distribučných centrách za účasti knihovníkov 
príslušnej knižnice, príp. aj bez  účasti knihovníka. Ani v roku 2016 sa daná služba knižniciam 
okresu  nerealizovala.  Dôvodom  bol  zánik  distribučných  centier  v meste,  ktoré poskytovali 
výrazné zľavy jednotlivým knižniciam a ukončenie možnosti zasielania finančných 
prostriedkov na nákup knižničného fondu zo strany obecných úradov. V rámci metodickej 
pomoci však knižnica poskytovala knižniciam informácie o možnosti výhodnejšieho nákupu v 
existujúcej sieti kníhkupectiev poskytujúcich množstevné zľavy. 

Metodická pomoc sa, aj z dôvodu personálnych zmien, poskytovala viac formou  
telefonických, osobných konzultácií aj e-mailom. 
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III. PROGRAMY A PROJEKTY 
 
1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 

Zmluvná spolupráca so Župnou a mestskou  knižnicou II. Františka Rákócziho 
v Miskolci (II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc)  nadobudla v roku 2016 
reálne kontúry, a to spoluprácou pri príprave projektu, ktorým sme sa uchádzali v programe 
ERASMUS+. Naše partnerstvo sa rozšírilo aj o spoluprácu na  tom istom projekte 
s Moravskoslezskou  vědeckou knihovnou v Ostrave. 
 
2. Projektová činnosť 

V roku 2016 bolo spracovaných  20 projektov a žiadostí na podporu odbornej  činnosti  
knižnice a interiérového vybavenia,  z ktorých bolo 11 podporených , čo je 55%-ná  úspešnosť. 

  
Program ERASMUS+,  program EÚ 

Projekt  „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“, ktorý v silnej konkurencii , napokon získal 
finančnú podporu,  posilní medzinárodnú spoluprácu partnerských knižníc a podporí proces 
celoživotného vzdelávania prostredníctvom neformálnych cyklických vzdelávacích programov  
v súlade s medzinárodnými a národnými koncepciami na podporu aktívneho starnutia.  
Realizácia projektu prebieha od 1.novembra 2016  a potrvá do  31.októbra 2018. 

Hlavným garantom a tvorcom projektu je Verejná knižnica Jána Bocatia, ktorá sa stala aj 
riadiacim partnerom realizácie projektu. 

Dotácia z fondov Európskej Únie vo výške 58 750 eur (v roku 2016 bola podľa Zmluvy... 
pridelená čiastka 23 500€, čo je 40% z celkového rozpočtu projektu) je určená na výmenu 
skúseností partnerských knižníc s ťažiskom na vzdelávacie aktivity.   
Cieľom prvej časti projektu je analýza a využitie potenciálu knižníc v oblasti neformálneho 
vzdelávania pre vekovú kategóriu ľudí vo vyššom produktívnom a poproduktívnom veku.  
Pracovné stretnutia na pôde partnerských knižníc – mobility - sú zamerané na kreovanie návrhu 
tematických vzdelávacích cyklov a ich následné odskúšanie v praxi.   
Prvé projektové aktivity začali koncom roka 2016. Pracovné stretnutie manažmentu  bolo vo 
VKJB v Košiciach 22. a 23. novembra. Štatutári knižníc a projektoví manažéri rozobrali 
podrobnosti spolupráce. Riaditeľky partnerských  knižníc podpísali Zmluvu o spolupráci pri 
realizácii projektu „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“. Následne bolo v Košiciach tvorivé 
pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili pracovníci participujúcich knižníc. Táto prvá 
mobilita trvala od 12. do 16. decembra 2016. Lektormi vzdelávania boli odborní pracovníci 
VKJB a jej externí spolupracovníci. Účastníkom bola predstavená činnosť knižnice a jej 
potenciál pri príprave  vzdelávacích programov pre účastníkov  50 plus. Úlohou účastníkov 
mobility bude realizácia prieskumu záujmu verejnosti o tematické okruhy vzdelávacích cyklov 
v oblasti neformálneho vzdelávania. Projekt ďalej pokračuje aj v roku 2017. 
Autor projektu: Mgr.Erika Švedová 
 
Fond na podporu umenia: 
 
- Ako doma,  v programe Knižničná činnosť. Dotácia vo výške 2200,00 € a finančná spo-

luúčasť knižnice 201,76 €,  boli využité na nákup   interiérového vybavenie klubovne na 
pobočke č.7-Terasa. Výber zariadenia bol realizovaný v súlade s potrebami multifunk-
čného a harmonického priestoru na realizáciu výchovno-vzdelávacích a klubových aktivít 
pracoviska.   

Autor projektu: Mgr. Ján Šimko 
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- Modernejšia knižnica, v programe Knižničná činnosť. V rámci projektu s dotáciou 
3100,00 € a finančnou spolúčasťou knižnice vo výške 276,00 € bolo obnovené technické 
vybavenie a doplnkový software za účelom bezproblémového poskytovania knižnično-
informačných služieb v centrálnej knižnici, predovšetkým pracoviska IVC.  
Autor projektu: Mgr. Ján Šimko 

 
- Nová kniha – nový príbeh, v programe Akvizícia knižníc. Donor podporil nákup 

knižničného fondu vo výške 10 000,00 € s finančnou spolúčasťou knižnice 700,00 €. 
Autor projektu: Mgr. Eva Chmelárová 

 
- 1+1 bol úspešný v programe Podujatia a vzdelávacie aktivity s dotáciou 2000,00 € a finanč-

nou spoluúčasťou knižnice 150,00 €. Projekt bol pokračovaním úspešnej série podujatí z mi-
nulých rokov, prezentujúcich súčasnú literatúru a jej tvorcov. 
Autor projektu: Mgr. Alena Zavocka 
 

- Štyri večery nepokoja v programe Prehliadky, festivaly, súťaže , projekt  nebol podporený. 
 
Nadácia Coop Jednota, Program Nech sa nám netúlajú 
- Projekt Coopec zábavy bol zameraný na zmysluplné trávenie voľného času na pobočke 

KVP. Projekt nebol podporený. 
 
Ministerstvo kultúry, Grantový program na rok 2016 
- Projekt s názvom „Tu sme!“,  bol spracovaný ešte v roku 2015, cieľom projektu bolo ze-

fektívniť priestor čitárne a zintenzívniť spoluprácu so slabozrakými a nevidiacimi čitateľmi, 
ako aj s klientmi DSS a Psychiatrického stacionára. Projekt nebol podporený. 

 
- Kultúrne poukazy – aj v roku 2016 bola knižnica prijímateľom kultúrnych poukazov, a to  

v hodnote 258,- € 

Spoločne pre región, program USS a Karpatská nadácia 
- Projekt Ako EKO bol spracovaný v rámci podpory enviromentálnych  aktivít pre pobočku 

ŠACA. Projekt nebol podporený. 
 
Nadácia VÚB 
- Projekt Komunita v knižnici, mal vytvoriť priestor pre komunitné, vzdelávacie 

a voľnočasové aktivity na pobočke Terasa, projekt nebol podporený. 
 
Ministerstvo zdravotníctva, Podpora protidrogových aktivít v roku 2016 
- Projekt s názvom Knižnica proti drogám ! zahŕňal vzdelávacie a výstavné aktivity takmer na 

všetkých pracoviskách knižnice, projekt nebol podporený. 
 
Podpora mestských častí: 

1. Košice - Západ 
Projekt: Kreatívna knižnica,  nákup knižničného fondu a klubové aktivity. Podpora 
100,-€. 

2. Košice - Barca 
Leto s knihou v parku - nákup knižničného fondu a tvorivé dielne, dotácia: 600,- € 
(500,-€ nákup KF, 100,-€ pomôcky na tvorivé dielne). 

3. Košice - Dargovských hrdinov 
Projekt: Denník Korzár denne v knižnici, nákup denníka. Projekt nebol podporený. 
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4. Košice  - Nad Jazerom 
Projekt s názvom: Voľný čas ako výzva, dotácia:  250,- €. (nákup knižničného fondu, 
materiál, beseda). 

5. Košice - Staré mesto Projekt: Príjemné leto v tieni kvalitných kníh, projekt nebol pod-
porený. 

6. Košice - Sídlisko Ťahanovce, žiadosť o nákup KF pre VKJB, nebola podporená. 
7. Košice - Šaca, žiadosť o nákup KF a podpora čítania, dotácia 1500 ,- € 

Spracovanie projektových zámerov  v oblasti vzdelávania: 
Základným zámerom bolo spracovanie Projektu Silver Wind, ktorý bol zameraný na oslo-

venie cieľovej skupiny ľudí v produktívnom a post produktívnom veku 50 +. Cieľom projektu 
bolo umožniť tejto vekovej kategórii lepší prístup k rôznym formám neformálneho vzdelávania 
a zabezpečiť tak prístup k novým informáciám, vedomostiam a tiež k niektorým pracovným 
zručnostiam. Dôležitou úlohou pri tomto projekte bola tiež  snaha o zachovanie sociálnych 
kontaktov a výmena skúsenosti medzi jednotlivými generáciami.  S týmto  projektom   sme sa 
uchádzali o finančnú podporu vo viacerých grantových programoch, konkrétne: 

- Nadácia Slovenskej sporiteľne - odsúhlasená výška grantu  1500,- € (200,-€ nákup 
KF, podujatie, 300,-€  interaktívna tabuľa) 
Autorka projektu: Marta Vajkunyová 

- Nadácia ČSOB - grantové zdroje neboli schválené. 
Realizácia projektu: 

V rámci projektu Silver Wind boli  v II. polroku 2016 uskutočnené nasledujúce vzdelá-
vacie cykly: 

1. Zdravý životný štýl a psychohygiena s témami: 
- Problémy adaptácie v staršom veku 
- Zvládanie stresových záťaží 
- Udržiavanie dobrej kondície mozgu a mozgový tréning 
Lektorom bola PhDr. Mariana Račková, Phd., Technická univerzita Košice. 

2. Finančná gramotnosť s témami: 
- základy financovania a ekonomiky 
- šetrenie z pohľadu domáceho rozpočtu 
- výhody a nevýhody bankových produktov.; 
Lektorom bol Ing. Rastislav Blažej, ved. ekonom. odboru Slovenskej sporiteľne Brati-
slava. 

Projekt Silver Wind je otvoreným projektom, v roku 2017 sa budú realizovať  ďalšie 
vzdelávacie cykly, konkrétne Konverzácia v Anglickom jazyku (v súčasnosti už prebieha). V 
spolupráci s Botanickou záhradou  bude VKJB  realizovať vzdelávací cyklu Zveľaďovanie prí-
rody a okolia v  mestských častiach, Okrasné a liečivé rastliny - ich poznanie a pestovanie v 
prostredí záhrad a balkónov.  Pre zachovanie  plnohodnotného života v post produktívnom veku 
je zameraný  vzdelávací cyklus v oblasti art terapie. 
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IV. VYHODNOTENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH  ZO STRATEGICKÝCH 
DOKUMENTOV 
 
Štandardizácia regionálnych knižníc 
 

Štandardizáciu regionálnych knižníc ako strategický materiál schválilo (18. apríla 2011 
na 9. zasadnutí) zastupiteľstvo KSK a jeho cieľom je predovšetkým zabezpečenie podmienok 
rozvoja činnosti knižníc. Štandardy sa venujú okruhom ako je pravidelná obnova KF, 
zabezpečenie technického a priestorového vybavenia, prevádzkové hodiny ako aj výkony 
zamestnancov. 
 

Plnenie štandardov a výkonnostných indikátorov knižnice  
a knižnično-informačných služieb 

 
Ukazovateľ / 
indikátor 
výkonu  knižnice 

Benchmark 
RK KSK  

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Počet knižnič. 
jednotiek získaných 
kúpou /  ročná 
obnova KF  ako 
celku 

2% 1,01 % 1 % 0,91% 1,83 % 2,05 % 

2. Suma finančných 
prostriedkov na 
nákup 
knižničných fondov 

10 € na 
1 knihu 

7,87 € 8 € 8,12 € 8,40 € 8,38 € 

3. Počet titulov 
periodík 

100 - 150 
titulov 160 127 121 121 119 

4. Počet PC s 
internetom pre 
verejnosť 

1 / 200 - 600 
čitateľov 

1 PC na 
526 

čitateľov 

1 PC na 
328 

čitateľov 

1 PC na 
337 

čitateľov 

1 PC na 
327 

čitateľov 

1 PC na 
400 

čitateľov 

5. Týždenný počet 
prevádzkových 
hodín 

Minimálne 
50 hodín 

s rešpektova-
ním posunu 
záver. hodín 
pre verejnosť 

53  53  53  53  53  

6. Počet študijných 
miest (miesta v 
študovni, a VPBI) 

100 - 120 
miest 121  136  136  136  134 

7. Výpožičky na 1 
zamestnanca 
vykonávajúceho 
knihovnícke  
činnosti 

9000 - 10500 
výpožičiek 
dosiahnuť 

v horizonte 3 
rokov, 
10500 - 
12000 

výpožičiek 
dosiahnuť v 
horizonte 5 

rokov 

14 044 12 620 12 709 12032,5 11516,5 

8. Výpožičky na 
1 čitateľa 

Minimálne 
20 / rok 

32,98 30,5 42,79 41,44 39,12 
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9. Percento 
čitateľov 
z počtu obyvateľov 

2,5 -5 % 5,12 % 3,9 % 4,08 % 4,12 % 4,18% 

10. Počet platených 
akcií, služieb a 
podujatí 

4 ročne 7 7 5 5 5 

11. Počet AVD 
v knižničnom fonde 

1-3 % 
z  kniž.  
fondu 

3,77% 3,93% 4,36% 5,42 % 5,37% 

 
Metodika vykazovania plnenia Štandardizácie regionálnych knižníc KSK bola 

zjednotená na porade riaditeľov RK KSK za účasti zástupcov OKaCR KSK 17. januára 2014. 
V poslednom štatisticky sledovanom období musíme konštatovať, že štandardy sú nesplnené 
len v bode  2, čo je však vzhľadom na výpovednú hodnotu tohto ukazovateľa zanedbateľný 
fakt. Aj z dôvodu, že nákup knižničného fondu sa realizuje za výhodnejších podmienok rabatu. 

Obnova knižného fondu je stanovená na 2% z celkového objemu fondu.  Celkovo 
knižnica kúpou zabezpečila 4 569 knižničných jednotiek, čo po prepočte vo vzťahu k obnove 
fondu z roku 2015 predstavuje 2,05 %. Celkovo bolo na nákup knižničného fondu 
vynaložených 38 281,69 €. Financie na nákup fondu tvorí príspevok od zriaďovateľa, 
sponzorské príspevky mestských častí a donorov a grant Fondu na podporu umenia. Knižnica 
až po 5-tich rokoch existencie štandardizácie dosiahla požadovanú hodnotu. Je na mieste 
pripomenúť, že za úspešným plnením štandardu sa podieľa nielen viditeľné navýšenie 
prostriedkov na nákup fondu v poslednom období, ale aj zníženie absolútnej hodnoty 
knižničných jednotiek z dôvodu vyraďovania – za obdobie sledovania štandardizácie – roky 
2012 - 2016 došlo k úbytku absolútnej hodnoty knižničného fondu o 76 796 knižničných 
jednotiek.  

Počet titulov periodík, ktoré ponúka knižnica sa oproti roku 2015 znížil o 2 tituly, ale 
napriek tomu môžeme konštatovať, že v tomto bode je štandard splnený. 
Štandardizácia v ukazovateľoch: 4. - Počet PC s internetom pre verejnosť; 5. -Týždenný počet 
prevádzkových hodín a 6. - Počet študijných miest (miesta v študovni, a verejne prístupové 
body na internet) - prevyšuje určený benchmark pre RK KSK. 

Výpožičky na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti predstavujú 
absolútnu hodnotu 11 516,5 výpožičiek. Daný údaj je vypočítaný z celkových výpožičiek, ktoré 
uskutočnila knižnica v roku 2016. Pri prepočte štandardu z absenčných výpožičiek na jedného 
zamestnanca pripadá 9000,2 uskutočnených výpožičiek. Knižnica poskytuje svoje služby aj na 
pracoviskách, ktoré sprostredkúvajú - najmä alebo len výlučne - prezenčné výpožičky, ktoré 
ich reálne prostredníctvom KIS zaznamenávajú (regionálne oddelenie, študovňa IVC, čitáreň, 
hudobné oddelenie). Ak by nedošlo k zohľadneniu aj týchto výpožičiek, logicky by stratili 
opodstatnenie úväzky na pracoviskách, ktoré poskytujú iba takýto druh služieb, vzhľadom na 
charakter a možnosti fondu. 

V kategórii výpožičiek na 1 čitateľa (štandard 8.) knižnica prekračuje stanovenú 
hodnotu takmer o 100 %. V prípade prepočtu na absenčné výpožičky o takmer 53%.  
Opätovne musíme pozitívne hodnotiť nárast ukazovateľa č. 9 - Percento čitateľov z počtu 
obyvateľov, ktorý medziročne vzrástol o 0,06 % a dosahuje pre rok 2016 hodnotu 4,18%, pri 
výpočte z celkového počtu obyvateľov mesta Košice za posledný kvartál roka 2016. 

Vykazovanie platených akcií, služieb a podujatí organizovaných knižnicou zostáva v 
číselnom vyjadrení nezmenené. 

Ukazovateľ č. 11. - počet AVD v knižničnom fonde – považujeme za stabilizovaný. 
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C) VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH NA ÚSEKU HOSPODÁRENIA A 
PREVÁDZKY 

 
1. Organizačná štruktúra  
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Útvar knižných fondov a služieb  
Zabezpečuje: 

- doplňovanie, spracovanie, ochranu knižného fondu 
- obsahovú previerku, vyraďovanie a revízie knižného fondu 
- konzultácie k doplňovaniu knižného fondu obecných knižníc okresu Košice -okolie na 

základe kooperačných dohôd 
- výpožičné a informačné služby 
- koordináciu a plánovanie činnosti všetkých oddelení služieb a pobočiek 
- rozborovú a prieskumnú činnosť 
- kultúrno-vzdelávaciu činnosť pre verejnosť. 

 
Útvar regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti 
Zabezpečuje:  

- excerpciu regionálnych dokumentov (predovšetkým regionálnej tlače) 
- spracovanie a vydanie bibliografií a bibliograficko – informačnú službu 
- metodiku a koordináciu pre mestské a obecné knižnice v okrese Košice-okolie, 
- metodiku a koordináciu pre regionálne knižnice: Michalovce, Rožňava, Spišská Nová 

Ves, Trebišov, 
- spracovanie periodických i neperiodických materiálov, štatistické prehľady a rozbory, 
- vzdelávanie zamestnancov z vyššie uvedených okresov, 
- aktualizáciu webovej stránky knižnice, 
- prípravu a vyhodnocovanie projektov, 
- propagačné materiály na podporu prezentácie služieb a podujatí 
- prípravu a koordináciu celoknižničných podujatí vrátane public relation 
- prípravu časopisu Knihovník. 

 
Útvar ekonomicko-technický 
Zabezpečuje:  

- spracovanie plánov a rozpočtov finančných príjmov a výdavkov knižnice, 
- dohľad nad čerpaním finančných prostriedkov a ich hospodárnym využitím, 
- plnenie všetkých úloh účtovej a operatívno-technickej evidencie, 
- materiálno-technické zabezpečenie knižnice a technickú prevádzku knižnice, 
- starostlivosť o správu a ochranu majetku. 

 
Útvar špeciálneho pracoviska – Prezidentská knižnica 
Zabezpečuje:  

- slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičoch v tradičnej 
i elektronickej forme, 

- doplňovanie, spracovanie, ochranu knižného fondu, 
- prezenčné výpožičky tematických publikácií knižnice, 
- organizovanie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí ktoré podporujú vzťah 

občanov k literatúre, 
- prípravu tematických vzdelávacích podujatí pre deti, mládež a dospelých, 
- prípravu a realizáciu projektov zameraných na zvyšovanie spoločenského povedomia, 

angažovanosti a vzťahu k domovine, 
- prípravu stretnutí s Rudolfom Schusterom, prezidentom v rokoch 1999-2004 a jeho 

hosťami, ktoré budú zamerané na aktuálne témy v oblastí umenia a spoločenského dia-
nia 

- prípravu besied cestopisného a iného charakteru s využitím audiovizálneho fondu kniž-
nice. 
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Útvar  sekretariát - PAM 
Zabezpečuje:  

- organizovanie administratívnej agendy riaditeľky, zodpovedá za prevádzku sekreta-
riátu, 

- organizovanie a koordinovanie prác jednotlivých zložiek a útvarov s programom riadi-
teľky, príprav porád, vyhotovovanie záznamov a zápisov, kontrola plnenia úloh 

- vybavovanie korešpondencie podľa pokynov riaditeľky alebo podľa všeobecných po-
stupov, správa registratúry 

- zabezpečovanie a vedenie agendy slobodného prístupu k informáciám /povinné zverejňovanie 
- pokladničnú činnosť  
- práce na úseku personálnej politiky 
- spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy 
- spracovanie štatistických výkazov – mzdová štatistika, platové inventúry 

 
2. stav pracovníkov  

 
Stav zamestnancov vo fyzických osobách  k 31.12.2016 bol  39, z toho 31 žien.  

 

Štruktúra zamestnancov 
Zaradenie Fyz.stav z toho ženy 
Odborní zamestnanci 35 28 
Administratívni zamestnanci 2 2 
Ostatní 2 1 
SPOLU 39 31 

 
 
 
 

Kvalifikácia zamestnancov Fyz.stav z toho ženy 
VŠ II. stupňa 21 15 
VŠ  I. stupňa 3 2 
ÚSO 13 13 
SO 2 1 
SPOLU 39 31 

      
V oblasti ľudských  zdrojov je pre knižnicu príznačná dlhodobá stabilizácia zamestnan-

cov. Odzrkadľuje sa to:  
a) v absencii fluktuácie zamestnancov 
b) vo vekovom priemere zamestnancov (44,3 rokov) 
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I. VYHODNOTENIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI 
 

1. Hospodárenie organizácie  
Verejná knižnica Jána Bocatia zabezpečovala prevádzku knižnice z prideleného prí-

spevku na činnosť z Košického samosprávneho kraja a z vlastných príjmov, zo schválených 
grantov MK SR a z príspevkov mestských častí a sponzorov určených na nákup kníh pre danú 
lokalitu a pobočku knižnice.   

  
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2016 bol schválený  zastupiteľstvom KSK 
v súlade s uznesením č. 292/2015 a oznámený organizácii bol dňa 14.12.2015 nasledovne: 
 
Príjmy bežného rozpočtu v €  

Názov  Schválený rozpočet 
 r. 2016 

Skutočnosť celkom 
 k 31.12.2016 

0040100- prevádzka  
- činnosť 
- granty,  
- kultúrne poukazy 

820 540,00 
8 751,00 

859 607,00 
12 135,00 
32 857,55 

258,00 
Vlastné príjmy 45 206,00 49 279,77 
Zostatok z min. obdobia 56 088,61 56 088,61 
Spolu: 930 585,61 1 010 225,93 

 
Hlavné výnosy knižnice sú : 
- z prenájmu knižničných priestorov  
- za zápisné,  
- za  upomienky,  
- za kopírovanie,  
-  za rešerše,  
-  medziknižničná  a medzinárodná výpožičná služba, 
- za stratené knihy,  
- príspevky od čitateľov, 
- za burzu kníh, 
- ostatné služby 
 
1. Výnosy  v členení podľa rozpočtových programov /v €/ 

Rozpočtový Popis výnosov /číslo účtu a názov/  Suma v € r. 2015 Suma v € r. 2016 
40100 602 1 000 - nájomné 6 824,95 9 117,00 
40100 602 1 100 – zápisné deti 1 032,00 1 109,75 
40100 602 1 200 – zápisné dospelí 20 877,30 20 994,75 
40100 602 1 300 - upomienky 6 157,90 5 361,06 
40100 602 1 400 – kopírovanie  555,70 518,80 
40100 602 1 500 – MVS, MMVS 175,75 311,60 
40100 602 1 700 - rešerš 226,00 119,90 
40100 602 1 800 – jednorazové členské 95,50 133,00 
40100 604 1 100 – predaj kníh 291,34 490,04 
40100 648 1 000 – príspevok od čitateľov 217,47 0,00 
40100 648 1 100 – stratené knihy 81,30 57,50 
40100 648 1 200 – burza kníh 2132,69 657,62 
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40100 648 1 300 – ostatné služby-  1 165,10 
40100 648 1 300 – ostatné služby 1 536,85 259,31 
40100 648 1 600  - dobropisy 8 761,19 4 584,54 
40100 653  – z účtov rezerv z prevádz. 19 039,69 19 317,49 
40100 662 - úroky 4,93 15,42 
40100 668  - ostatné finančné výnosy 15,24 313,33 
40100 691 – výnosy z bežných transf 590 160,00 871 742,00 
40100 692 – výnosy z kap. transf. 52 377,30 53 311,40 
40100 693– transferov ŠR – Kult., MK 25 051,96 26 5554,23 
40100 694 – z kap. Transferov-Bibliobox 125,20 751,20 
40100 697 – výnosy samosprávy 1 827,80 3 977,80 
 SPOLU: 737 635,27 1 022 747,81 

Náklady na bežnú prevádzku (v €) 
Popis nákladov /číslo účtu a názov/ Suma v € Suma v € 

501 – Spotreba materiálu  72 370,99 73895,22 
502 – Spotreba energie 87 027,52 86 404,70 
504 – Predaj kníh 291,34 490,17 
511 – Opravy a udržiavanie 8 994,26 258 590,48 
512 – Cestovné  910,14 653,32 
513 – Náklady na reprezentáciu  365,04 550,69 
518 – Ostatné služby  53 588,02 66 971,27 
521 – Mzdové náklady 301 216,39 324 049,71 
521-   Mzdové náklady – odmeny na základe dohôd 1 092,01 3 947,44 
524 – zákonné soc. poistenie 105 512,93 115 224,99 
525 – ostatné sociálne poistenie 2 654,90 3 109,26 
527 – zákonné sociálne náklady  27 269,48 30 163,73 
532 – daň z nehnuteľnosti 1 288,72 1 288,74 
538 – ostatné dane a poplatky 1 185,11 1 040,59 
548 – ostatné náklady na prevádzkovú činn. 279,26 350,04 
551 - odpisy 52 502,50 54 062,60 
553 – tvorba ost. rezerv z prevádz. činn. 19 317,49 1 650,00 
568 – ostatné finančné náklady 196,84 249,35 
591 – Splatná daň z príjmov 0,87 2,88 
SPOLU 737 213,81 1 022 692,30 

 
 
Výnosy VKJB k 31.12.2016 predstavujú výšku             1 022 747,81 € 
Náklady VKJB k 31.12.2016 predstavujú výšku             1 022 692,30 € 
Zisk organizácie k 31.12.2016              55,51 €
  

Vo výnosovej a nákladovej oblasti je premietnutá nová metodika zohľadňujúca osobitosti 
vykazovania zúčtovacích vzťahov medzi zriaďovateľom a organizáciou a ďalšími subjektmi 
i mimo verejnú správu, zobrazenie dopadu účtovania opravných položiek a rezerv, zmeny v úč-
tovaní a vykazovaní odpisov, časového rozlíšenia a pod. 
   
 
 
 
 



40 
 

Spotrebované nákupy ( účet 50): 
 
Spotreba materiálu (501) 

Na nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov organizácia z rozpočtu vynaložila 
celkom 45 912,01 €. 
Z toho:nákup kníh vo výške   4 998,68 €     grant z FPU 
            nákup kníh vo výške   26 760,79 €   z rozpočtu VKJB 
 nákup kníh vo výške      258,00  €   Kultúrne poukazy – MK SR 
            nákup kníh vo výške      500,00 €     HuO – Spolok nezávislých donorov, o.z.  

nákup kníh vo výške    1 327,80 €     P2 – sponz. príspevok  
nákup kníh vo výške       500,00        P5 – príspevok MČ Barca  
nákup kníh vo výške      100,00  €     P7 – príspevok MČ Západ 
nákup kníh vo výške      200,00  €     P7 – Nadácia Slov. sporiteľne 
nákup kníh vo výške      300,00  €     P7 – Mesto Košice 
nákup kníh vo výške      350,00  €     P7 – Mestské lesy Košice 
nákup kníh vo výške      300,00 €      H5 – TEHO 
nákup kníh vo výške      220,04 €      P11 – príspevok MČ Jazero 
nákup kníh vo výške      1 500 €-       P14 – príspevok MČ Šaca 
nákup kníh vo výške       657,62  €     burza kníh 
nákup časopisov          7 939,08  €        

 
Pre obecné knižnice okresu Košice-okolie neboli na základe dohôd s obecnými úradmi 

zakúpené knihy za zvýhodnených finančných podmienok. 
Vďaka projektom z Fondu pre podporu umenia sa podarilo zabezpečiť ku klientským PC 

nové monitory, klávesnice a myši, zároveň došlo k úprave pracoviska na pobočke TERASA, 
kde sa čitáreň - klubová miestnosť vybavila novým nábytkom. Bola tam zakúpená  interaktívna 
tabuľa vďaka príspevku Nadácie slovenskej sporiteľne. Vďaka schválenému chránenému pra-
covisku na Hviezdoslavovej 5, došlo k vytvoreniu nového detského kútika, ktoré bolo vybavené 
novým nábytkom, notebookom a fotoaparátom.  Ostatné výdavky tvoriace položku spotreba 
materiálu boli použité na nákup kancelárskeho, čistiaceho, údržbárskeho a iného materiálu, 
PHM a iné. 
 
Spotreba energií (účet 502)    r. 2015  r. 2016   rozdiel 
Spolu:                87 027,52        86 404,70 € 622,82 

 
Znížené náklady za spotrebu energií  spôsobila zmena ročných platieb na platby 

mesačné za spotrebu elektrickej energie. Zároveň sa knižnica snaží znižovať náklady postupnou 
výmenou žiaroviek za LED žiarovky, čím by malo  dôjsť k opätovnému zníženiu nákladov.   

 
Služby (účet 51) 
Opravy a udržiavanie (účet 511) 

V roku 2016 knižnica prešla radikálnou úpravou a skrášlením priestorov predovšetkým 
na pracovisku Hviezdoslavova 5. Uskutočnila sa tu oprava zatekajúcej strešnej krytiny, oprava 
parkiet v študovni odbornej literatúry a vymaľoval sa celý priestor prízemnej časti – beletria, 
detský kútik spoločne s opravou - výmenou okien. Ďalšími úpravami prešla aj budova Barkó-
czyho paláca, kde sa pokračovalo v úpravách priestorov druhého poschodia – renovácia parkiet, 
oprava vstupných pavlačových dverí a sekretariátu.  
Na priebežné opravy EZS,  strojov, počítačovej techniky a zariadení knižnice podľa potrieb 
pracovísk bolo daných celkom 1 956,91 €. Na opravu a servisnú prehliadku motorového vo-
zidla organizácia vynaložila 196,53 €. 
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Osobné náklady ( účet 52) 
Mzdové náklady (účet 521) 

Celkové čerpanie miezd bolo k  31.12.2016 vo výške 324 049,71 €. Platy zamestnancom 
boli v roku 2016 upravované na základe zákona o odmeňovaní.  Priemerná mzda na jedného 
zamestnanca bola 711,96 €. 

K mzdám sa viažu zákonné sociálne poistenia, ktoré dosiahli čerpanie vo výške 
115 224,99 €. V zmysle vyššej kolektívnej zmluvy platíme poisteným zamestnancom na do-
plnkové dôchodkové poistenie na náklady organizácie  2% a 3% podľa veku z vymeriavacieho 
základu poistencov. Celkové čerpanie za rok 2016 dosiahlo výšku 3.109,26 €.    

Zákonné sociálne náklady, okrem tvorby soc. fondu vo výške 1,25 % z vymeriavacieho 
základu miezd vo výške 3 316,23€, predstavovali aj  odchodné do dôchodku vo výške 6 415,45 
€. Na úhradu nemocenského počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca bolo vynalo-
žených 1 765,19 € a príspevok na stravu zamestnancov vo výške 16 736,14 €.  
 

Dane a poplatky a ostatné náklady ( účet 53, 54, 56) 
Čerpanie na týchto položkách predstavuje hodnotu 2 928,72 €. Sú to náklady na úhradu 

dane z nehnuteľnosti (1 288,74 €), ostatné dane, koncesionárske poplatky, poplatok LITA  a os-
tatné náklady na prevádzkovú činnosť (1 639,98) €.  
 

Odpisy DNHM a DHM 
 Odpisy predstavovali sumu 54 062,60 €. 
 

Ostatné rezervy (účet 553)   
     V zmysle nových pravidiel účtovania boli vytvorené rezervy iba z prevádzkovej činnosti vo 
výške 1 650 €. 
 

Pohľadávky  z nájmu – dlhodobé (účet 374) 
Na účte 374 evidujeme pohľadávky z nájmu vo výške 5 576,61 €. 

- z toho dlhodobé vo výške 5 576,61 €, týkajú sa firmy Panda Trade, ktoré sú vymáhané 
exekučnou cestou.                       

 

Záväzky zo sociálneho fondu (účet 472) 
     Soc. fond bol tvorený vo výške 1,25% zo súhrnu miezd zamestnancov vo výške 3 316,23 €.  
SF  vo výške 2 830,06 € bol použitý na tieto účely: 
-  stravovanie zamestnancov        2 730,60 
- pri životnom jubileu, ostatné              100,00 
 

Sociálny fond 2015 2016 

Stav  k 1.januáru  2 260,22 1.273,22 

Tvorba sociálneho fondu – 

povinný prídel, splátka pôžičky 
3 945,44 3 316,23 

Čerpanie sociálneho fondu 4 932,44 2 830,60 

Stav k 31.decembru 1 273,22 1 801,95 
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II. VYHODNOTENIE AKTIVÍT V OBLASTI INVESTIČNEJ ČINNOSTI  
 

1. Stav, správa a ochrana majetku 
 

Majetok KSK v správe Verejnej knižnice Jána Bocatia k 31.12.2016 bol evidovaný vo 
výške a vedený v účtovníctve vo výške 1 607 102,80 €. 
                                                                                                                                    V € 

Hmotný a nehmotný investičný majetok HIM a NIM  
z toho:    nehmotný investičný majetok-softvér 013 20 008,51 
                Budovy 021     637 825,95 
                Pozemky 031 306,21 
                dopravné prostriedky 023 12 690,90 
                stroje, prístroje, zariadenia 022 150 265,10 
                drobný dlhodobý hmotný majetok 028 224 622,03 
                Ostatný DHM 029 565 225,60 
                umelecké diela 032 4 736,77 
CELKOM  evidovaný majetok 1 615 681,07 

 
Objekt Hlavná 48 

Do správy prešiel objekt v r. 1987. Ukončenie rekonštrukcie v roku 1996. Pamiatková 
budova s certifikátom bezbariérovej budovy.  
V roku 2012 sa uskutočnila rekonštrukcia časti priestorov – suterén, prízemie, 
podkrovie, dvor a strecha v rámci projektu KSK Ostrovy kultúry -Otvorená zóna 4. 
Stav ostatnej časti budovy: 
 Kancelárske dvere sú rozsušené, je potrebná na niektorých pracoviskách ich oprava, 

resp. výmena za nové.  
 Parkety v jednotlivých miestnostiach si vyžadujú opravu z dôvodu ich opotrebenia. 
 Okná sú rozsušené, nepriliehajú, pri prívalových dažďoch steká voda do vnútra miest-

nosti.  
 Fasáda budovy je zatečená, potrebuje opravu a nový náter. 

 
Objekt Hviezdoslavova 5 

Vlastníkom je mesto Košice, ktoré túto budovu prenajalo pre účely knižnice, 
z Košickým samosprávnym krajom a ten následne s Verejnou knižnicou Jána Bocatia zmluvu 
o podnájme  na dobu určitú od 13.12.2011 do 12.12. 2051. 
V roku 2012 sa uskutočnila prístavba nových priestorov v rámci projektu KSK Ostrovy 
kultúry – Otvorená zóna 5. 
Stav ostatnej časti budovy: 

- Vnútorné maľby vrchného poschodia, nátery sú z r. 1996, popraskané, na niektorých 
miestach olupujúca sa omietka, nezodpovedajú hygienickým normám, výskyt static-
kých porúch. 

- Okná sú rozsušené, nepriliehajú. 
- Fasáda budovy je zatečená, opadáva. 

 
Technický stav budov zodpovedá  veku opotrebenia a nedostatočnému financovaniu 

opráv a udržiavacích prác. 
Budovy sú chránené elektrickým poplachovým systémom narušenia objektu (EZS). 

Budova na Hviezdoslavovej 5, je zároveň zabezpečená zariadením elektrickej požiarnej 
signalizácie (EPS). Pravidelne sú vykonávané zákonom stanovené revízie hasiacich prístrojov, 
hydrantov,  bleskozvodov a elektrickej energie.  
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III. PRÍČINY PRETRVÁVANIA PRÍPADNÝCH NEDOSTATKOV 
  

VKJB sa podarilo stabilizovať čitateľskú základňu, za posledné 2 roky počet 
registrovaných čitateľov nielenže neklesol, ale zaznamenal mierny nárast. Je to výsledok 
cieleného snaženia a pravidelných marketingových aktivít, ktoré majú za cieľ zatraktívniť 
knižnicu a jej služby vo vzťahu k verejnosti. Trendom však je čoraz častejšie uprednostňovanie 
moderných technológii pred klasickou knihou, najmä v radoch mládeže.  Aktuálny záujem 
verejnosti o služby knižnice ovplyvňujú hendikepy z minulosti, ktoré sa darí postupne 
eliminovať. Sú nimi: 

- dlhodobo nepravidelné a nedostatočné doplňovanie knižničného fondu  
- zastaraný  interiér pracovísk, kde sa poskytujú služby pre verejnosť  
- minimálna finančná motivácia zamestnancov (osobné príplatky, odmeny) 

Riešenie: 
Intenzívne sa uchádzať o získanie mimorozpočtových financií na nákup nových kníh. 

Získavanie podpory košických mestských častí, najmä tých kde pôsobia pobočky VKJB. 
Oslovovanie potenciálnych sponzorov zo strany verejnosti a inštitúcií etablovaných v meste 
Košice. Podávanie projektov zameraných na zatraktívnenie ponuky podujatí knižnice 
s prepojením na nákup tematickej literatúry. Intenzívna snaha získať financie na modernizáciu 
priestorov a zariadenia okrem zdrojov od zriaďovateľa aj vďaka projektom z iných zdrojov – 
štátny rozpočet, nadácie, iní donori. Ponúkať verejnosti hodnotné podujatia a vzdelávacie 
cykly, ktoré vzbudia záujem využívať aj ďalšie ponúkané služby knižnice.  

Na financie od zriaďovateľa sú viazané potrebné investície do ďalšej výmeny 
netesniacich a poškodených okien (Hviezdoslavova 5, Hlavná 48). Tiež nutná oprava 
opadávajúcej fasády na oboch objektoch knižnice ako aj výmena dverí.  Vlani KSK vyhovel 
žiadosti vedenia VKJB a stotožnil sa s akútnou potrebou riešiť stav objektu na Hviezdoslavovej 
5. Na opravu strechy vyčlenil na rok 2016 pre VKJB sumu 200 tisíc €.  Knižnica sa bude naďalej 
uchádzať o navýšenie financií potrebných na systematickú modernizáciu pracovísk knižnice, 
pričom prioritne sa zameria na sanáciu zdravie ohrozujúcich nedostatkov (opadávajúca fasáda, 
narušený balkón na Hlavnej 48 s podozrením na statické problémy).   

Prioritné je tiež získanie dostatočných zdrojov na motiváciu zamestnancov s cieľom 
podporiť ich osobnú zaangažovanosť na rozvojových aktivitách knižnice.      
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I. Publikačná činnosť  
 
a) Vydané publikácie   
 

p.č Názov Podnázov Počet strán 

1. Výročná správa VKJB za rok 2015  42 + prílohy 

 
b) Publikačná činnosť pracovníkov 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred osemdesiatimi rokmi. Z archívu 
Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 1, s. 9. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred osemdesiatimi rokmi. Z archívu 
Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 2, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred 100 rokmi. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 3, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred 100 rokmi. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 4, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred 100 rokmi. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 5, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred 100 rokmi. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 6, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred 100 rokmi. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 7, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Predvolebný boj v starých Košiciach. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 8, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred 100 rokmi. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 9, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred 100 rokmi. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 10, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali noviny pred 100 rokmi. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 11, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Veľkonočné sviatky v Košiciach kedysi... Z archívu Verejnej knižnice 
J. Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 12, s. 5. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. „Prvý apríl“ v starých Košiciach: Napísali, že horí Dóm. Z archívu 
Verejnej knižnice J. Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 13, s. 8. 
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ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše 100 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice J.  Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 14, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. 15. apríl 1912 – Potopenie Titanicu v košických novinách. Z archívu 
Verejnej knižnice J. Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 15, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Katastrofické zemetrasenie v San Franciscu (18.4.1906) na stránkach 
košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. In Košický večer, 
2016, roč. XXVI(49), č. 16, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše100 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 17, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše100 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia v Košiciach. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 18, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše100 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia v Košiciach. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 19, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše100 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia v Košiciach. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 20, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Slávne košické dostihy na stránkach starých novín. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 21, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Otvorenie kina Uránia na stránkach košických novín. Z archívu 
Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 22, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše 100 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 23, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Pred 110 rokmi vzlietol v Košiciach prvý balón s ľudskou posádkou. 
Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 24, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Pred 110 rokmi zavítala do Košíc cirkusová show Buffalo Billa. 
Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 25, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Mimozemšťania a Roswellský prípad (1.7.1947) na stránkach starých 
košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. 
XXVI(49), č. 26, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Mestské kúpalisko otvorili pred 80 rokmi. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 27, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše sto rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 28, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše sto rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 29, s. 4. 
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ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše sto rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 30, s. 5. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše sto rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 31, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše sto rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 32, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Olympijské hry na stránkach košických novín – Londýn 1948. 
Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 33, s. 5. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše sto rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 34, s. 5. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše sto rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 35, s. 5. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše sto rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 36, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše sto rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 37, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše sto rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 38, s. 4. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. MMM na stránkach starých košických novín. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. XXVI(49), č. 39, s. 18. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše sto rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. 49, č. 40, s. 10. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred vyše sto rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. 49, č. 41, s. 8-9. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Ďalší výlet Abovsko-košického turistického spolku. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. 49, č. 42, s. 10. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. 110 rokov od znovupochovania Františka II. Rákócziho a jeho druhov 
v Košiciach. Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. 49, č. 43, 
s. 9. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš – ANNA, Peter. Medzivojnové Košice v dobových novinách – košické 
hotely, reštaurácie a kaviarne. Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 
2016, roč. 49, č. 44, s. 8-9. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš - KUŠNÍROVÁ, Dana. Košická elitná spoločnosť sa zabávala na účet 
neplatiaceho. Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. 49, č. 45, 
s. 8-9. 
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ONDREJŠÍK, Tomáš. Prvý hokejový zápas v bandy v Košiciach. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. 49, č. 46, s. 10-11. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. 49, č. 47, s. 9. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. 49, č. 48, s. 8-9. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. 49, č. 49, s. 9. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. 49, č. 50, s. 9. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Ako sa kupovalo a predávalo pred Vianocami. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2016, roč. 49, č. 51, s. 9. 
 
TAKÁČOVÁ, Miriam. Z činnosti knižnice. In Barčiansky súčasník, 2016, roč. 27, č. 5, s. 8. 
 
ZAVOCKA, Alena. O knihách a psoch. In Bulletin SAK, 2016, roč. 24, č. 2, s. 40-41. 
 
 
c) Porady a semináre – účasť pracovníkov 
 
13.01. 2016 - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2015 a legislatívne zmeny 
v mzdovej učtárni k 1.1.2016  
Účastníčka: Mgr. A. Vaňová 
 
27.1.2016 – Informačné dni  programu ERASMUS+,  KA 2-Strategické partnerstvá, Hotel 
Yasmin Košice, organizátor SAAIC-Slovenská národná agentúra programu ERASMUS+. 
Účastníčka:  Mgr.  E.  Švedová 
 
03.02. 2016 – Pracovná porada metodikov krajských knižníc SR, Slovenská národná knižnica, 
Martin 
Účastník: Mgr. J. Šimko  
 
04. 02. 2016 - Ako pripraviť nový registratúrny poriadok v súlade s novou legislatívou 
a zmeny a podrobnosti výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci v roku 2016 
Účastníčka: Mgr. Ľ. Kolarčíková 
 
10. 02. 2016 – Zasadnutie Krajského výboru Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, 
Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice 
Účastník: Mgr. J. Šimko  
 
17.2.2016 – Zasadnutie prípravného výboru konferencie hudobných knihovníkov, archivárov 
a múzejníkov – Pramene slovenskej hudby, Turčianska knižnica, Martin. 
Účastníčka: Ľ. Katová  
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17.02. 2016 - Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc, Slovenská národná knižnica, 
Martin  
Účastník: Mgr. J. Šimko  
 
18.02.2016 - Verejné obstarávanie po novom do 17.4.2016 a po 18.4.2016.  
Účastníčka: Mgr. Ľ. Kolarčíková 
 
10.3.2016 – Porada bibliografov regionálnych knižníc Košického samosprávneho kraja, 
Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice 
Účastníci: Mgr. G. Nagyová, Mgr. E. Palágyiová, Mgr. J. Šimko 
 
01.04.2016 Pravidlá správy registratúry v kontexte novej vyhlášky č. 410/2015-registratúrne 
poriadky platné od 1.4.2016 
Účastníčka: Mgr. A. Vaňová 
 
5.5.-6.5.2016 – Konferencia PLACE – konferencia o kreatívnom priemysle a image mesta,  
Kunsthalle, Kasárne/Kulturpark, Košice, organizátor: Inštitút kreatívnej ekonomiky, N.O. 
Účastníci: Mgr. E. Švedová, Mgr. A. Zavocka 
 
11.5.-13.5.2016 – Knižnica ako fenomén kultúry a vzdelanosti – medzinárodná konferencia 
k výskumu dejín knižnej kultúry, Literárne múzeum SNK, Martin  
Účastníčka: Mgr. E. Palágyiová 
 
18.5.2016 – Citujeme s citace.com – odborný seminár, Univerzitná knižnica UPJŠ, Košice 
Účastníci: Mgr. E. Palágyiová, Mgr. J. Šimko 
 
19.5.2016 – Katalogizačné pravidlá RDA – metodický seminár I. pre knižnice východného 
Slovenska, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov 
Účastníci: Mgr. E. Chmelárová, Mgr. G. Nagyová, Mgr. E. Palágyiová, D. Popovičová, K. 
Tamášová 
 
02. 06. 2016  - „One step ahead“ – konferencia o počítačovej bezpečnosti CPX 2016- - 
Účastníčka: Mgr. Ľ. Kolarčíková 
 
09.06. 2016 - Riešenia pre verejný sektor v oblasti znožovania energetickej náročnosti 
a emisií CO2  
Účastníčka: Mgr. Ľ. Kolarčíková 
 
10.6.2016 – Katalogizačné pravidlá RDA – metodický seminár II. pre knižnice východného 
Slovenska, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov 
Účastníci: Mgr. E. Chmelárová, Mgr. G. Nagyová, Mgr. E. Palágyiová, D. Popovičová, K. 
Tamášová 
 
8.9.2016 – Prešovský bibliografický deň – metodický seminár, Univerzitná knižnica 
Prešovskej univerzity, Prešov 
Účastníčka: Mgr. G. Nagyová  
 
19.9.-21.9.2016 – Ďalšie vzdelávanie zahraničných maďarských archivárov IV. – 
digitalizácia, budovanie databáz, ochrana fondu, Archív hlavného mesta, Budapešť 
Účastník: Mgr. T. Ondrejšík 
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05.10. 2016 - Mzdová účtovníčka na začiatku IV.q. 2016  
Účastníčka: Ing. J. Krešáková 
 
7.10.2016 – Manažment schválených projektov KA2-Strategické partnerstvá 2016 – 
inštruktážny seminár, Zvolen, Hotel Tenis, organizátor SAAIC-Slovenská národná agentúra 
programu ERASMUS+. 
Účastníci: Mgr. Ľ. Kolarčíková, Mgr. E. Švedová, 
 
12.10. 2016 – Benchmarking verejných knižníc. Slovenská národná knižnica, Martin 
Účastník: Mgr. J.  Šimko  
 
25.10. 2016 - Finančná kontrola a cestovné náhrady vo verejnej správe  
Účastníčka: Mgr. Ľ. Kolarčíková 
 
26.10.-28.10.2016 – Rákóczi. 110 rokov v Košiciach – medzinárodná konferencia, 
Východoslovenské múzeum, Košice 
Účastník: Mgr. T. Ondrejšík 
 
21.11. 2016 - Účtovná závierka k 31.12.2016 v rozpočtových a príspevkových organizáciách 
zriadených VÚC 
Účastníčka: Mgr. Ľ. Kolarčíková 
 
24.11.2016 – „Cena víťazstva“. Odvlečenie občanov zo Slovenska a zo susedných štátov do 
ZSSR v rokoch 1944-1945 – vedecká konferencia, FF UPJŠ, Košice 
Účastník: Mgr. T. Ondrejšík 
 
24.11.2016 – 13. Slovenská bibliografická konferencia 2016, Slovenská národná knižnica, 
Martin 
Účastníčka: Mgr. E. Palágyiová 
 
6.12.2016 - Zasadnutie Koordinačnej rady Slovenskej národnej knižnice pre bibliografickú 
činnosť v SR, Slovenská národná knižnica, Martin  
Účastníčka: Mgr. G. Nagyová 
 
6.12.2016 - Inštruktážny seminár  ERASMUS+, KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov,  
Košice, Hotel Yasmin, organizátor SAAIC-Slovenská národná agentúra programu 
ERASMUS+. 
Účastníci: Mgr. J. Šimko, Mgr. E. Švedová 
 
7.12.2016 – Informačný seminár k zverejnenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017, Divadlo Thália, Košice 
Účastníčka: Mgr. E. Palágyiová 
 
2.5.2016 – Knižnica v ústrety zrakovo a inak znevýhodneným používateľom. Mestská 
knižnica, Bratislava 
Účastníčka:  Mgr. A. Harkabusová  
 
8.11.2016 - TLIB – Trendy v knižničnej praxi: Knižničné portály a knižničné služby 
v digitálnom priestore, Štátna vedecká knižnica,  Banská Bystrica 
Účastníci: Mgr. A. Harkabusová, Mgr. E. Chmelárová, Mgr. T. Kremler 
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08.12. 2016 - Zákon o verejnom obstarávaní v praxi organizácii verejnej správy  
Účastníčka: Mgr. Ľ. Kolarčíková 
 
14.12. 2016 – Predviančné stretnutie KP SSKK, Štátna vedecká knižnica, Košice 
Účastníci: Mgr. J. Šimko, Ing. S. Jakešová, Ľ. Katová, K. Tamášová  
 
19.-20. 12. 2016 – Slávnostná akadémia Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Divadlo 
Malá scéna, Univerzitná knižnica Bratislava  
Účastník: Mgr. J. Šimko  
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II. Prehľady aktivít  
a) podujatia pre verejnosť  

Najvýznamnejšie podujatia pre verejnosť 2016 

Termín Názov forma Stručný opis 
miesto 

konania 
Spolu- 

organizátor 
Cieľová 
skupina P

oč
et

 
úč

as
tn

ík
ov

 

P
oč

et
 

ú
či

nk
u

jú
ci

ch
 

1.2. 
Francúz v 
Taliansku 

koncert 
Flautový koncert dua 

Čučoriedky – Romina Mayer 
a Mária Rendešová 

Hlavná 48  
Široká 

verejnosť 
30 2 

23.2.  Mami, kúp mi psa 
zážitkové 
podujatie 

Zážitkové podujatie pre deti 
s ukážkami canisterapie 

Hviezdoslavova 5  Deti ZŠ 30 3 

1.-6.  3. 
Týždeň slovenských 

knižníc 
séria podujatí  

Séria podujatí v rámci 
celoslovenskej kampane  

všetky pracoviská  
Široká 

verejnosť 
- - 

5.4. 
Nález stredovekého 

meča z Nižnej 
Myšle  

prednáška  
Prednáška Dejepisného spolku 

o nových vykopávkach  
Hlavná 48 Dejepisný spolok 

Široká 
verejnosť 

44 2 

15. 4.  
Fakty a mýty 
o Benešových 

dekrétoch 
prednáška a beseda 

Beseda s českým autorom 
Jánom Rychlíkom  

Hlavná 48 
Slovensko-český 

klub v SR  
Široká 

verejnosť 
52 2 

7.4 – 2.5. Druhý život knihy  výstava 
Vernisáž a výstava prác 

študentov ŠÚV  
Hviezdoslavova 5 

Škola úžitkového 
výtvarníctva  

Široká 
verejnosť 

5 500 - 

4.5.  
Pohľad do 

romantizmu 
koncert 

Koncert študentov 
Konzervatória Timonova 2 

Hlavná 48 
Konzervatórium  

Timonova 2 
Široká 

verejnosť 
55 5 

17.5. Deň s knižnicou   séria podujatí 
Program v rámci osláv 25 
rokov pobočky na KVP 

Hemerkova 39  
Široká 

verejnosť 
300 - 

5. – 27. 5. Mesto športu  výstava 
Výstava košického fotografa 

Mira Vaculu v rámci Dní 
mesta Košice 

Hviezdoslavova 5 Mesto Košice 
Široká 

verejnosť 
5 300 - 
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Najvýznamnejšie podujatia pre verejnosť 2016 

Termín Názov forma Stručný opis 
miesto 

konania 
Spolu- 

organizátor 
Cieľová 
skupina P

oč
et

 
úč

as
tn

ík
ov

 

P
oč

et
 

ú
či

nk
u

jú
ci

ch
 

2.6.. Čítajme si...2016 hlasné čítanie 
Podpora celoslovenského 

čitateľského maratónu 
Abovská 32 

Železiarenská 7  
UNICEF 

LDI 
Deti ZŠ - - 

27.6. AFRIKA z bicykla 
prezentácia a 

beseda 
Beseda s cestovateľkou Majou 

Kurjanovou 
Hemerkova 39  

Široká 
verejnosť 

30 2 

6.7. Sviečkový koncert koncert 
koncert detského speváckeho 

zboru Schola Cantorum 
Budapestiensis 

Hlavná 48 
Šengenský 
poludník 

Široká 
verejnosť 

80 - 

6.10. 
28.11.  

To NAJlepšie výstava 
Výstava najzaujímavejších 

pokladov regionálnej zbierky 
Hlavná 48  

Široká 
verejnosť 

480 - 

13. 10.  1+1 beseda 
Beseda s autormi Ľubošom 
Juríkom  Ľubom Olachom  

Hviezdoslavova 5  
Široká 

verejnosť 
50 2 

19.10 
23.10 

Deň zdravia v 
knižnici 

beseda, prednáška, 
workshop 

Celodenné podujatia venované 
zdravému životnému štýlu  

Uralská 3 
Hviezdoslavova 5 

Debnička od 
babičky 

Široká 
verejnosť 

290 6 

25.11.  1+1 beseda 
Beseda so spisovateľmi Tinou 
Van Der Holland a Milanom 

Kolcunom  
Hviezdoslavova 5  

Široká 
verejnosť 

70 2 

8.12. 
Dom, v ktorom sa 

tancuje 
prezentácia knihy 

Prezentácia biografickej knihy 
o Vladovi Urbanovi 

Hviezdoslavova 5  
Široká 

verejnosť 
30 3 

12.12.  
Milosrdenstvo a sila 

odpustenia  
beseda 

Beseda s katolíckym kňazom 
Petrom Gombitom  

Hviezdoslavova 5  
Široká 

verejnosť 
44 1 

20.12. 
Najkrajšie židovské 

legendy 
hovorené slovo, 

hudba 

Literárno- hudobné pásmo 
v podaní Petra Vilhana, Nataši 
Kötelesovej a Márie Šabakovej 

Hviezdoslavova 5  
Široká 

verejnosť 
105 3 



 X 

b) Knižničné ukazovatele 
  

 
Celkový počet obyvateľov Košíc použitý v prepočtoch - 239 209 (najnovší údaj je k 3 Q roku 2016 po zrátaní 

obyvateľov jednotlivých okresov, podľa Krajskej správy štatistického úradu SR v Košiciach). 

Kód Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2015 
Plán 

Skutočnosť 
2016 

501 Celkový stav KF 221 947   218 740 

501.01 

NL celkom 119 677   118 766 
z toho pre deti 3 080   3 178 
Beletria 102 270   99 974 
z toho pre deti 18 113   18 736 

504.01 Špeciál.dokumenty 14 121   14 385 

506 Počet kn.j. na 1čit. 22,49   22,18 

508 Obrat KF z abs.výp. 1,40   1,38 

510 Prírastky spolu 7 234   7 005 
510.01 z toho: knihy 6 510   6 510 

510.02 

           špeciálne dokumenty 0   0 
           kompakt.disky 351   205 
           CD ROM 5   4 
            mg. a videokazety 0   0 
            hudobniny 368   286 

521 

Kúpa domáca 4 184   3 318 
Sponzori 678   1 251 
Dary 1 962   2 003 
Iné 410   433 

540 Úbytky 50 786   10 212 
     

620 Počet registrovaných čitateľov 9 870  10 008 

612 % čitateľ. z počtu 4,12  4,16 

620 Výpožičky spolu  419 401  391 561 

621 Výpožičky absenčné 326 027  306 007 

622 Výpožičky prezenčné 93 374  85 554 

625 Výpožičky absenčné  
odborná literatúra pre dospelých 

60 814  58 498 

636 Počet celkových  výpožičiek  
na jedného obyvateľa 

  1,63 

637 % výpožičiek  odbornej literatúry  
pre dospelých  z celkových 
absenčných výpožičiek  

18,65 
 

19,11 

     

 Vzdelávacie a spoločenské  
podujatia   

582  714 

 Metodické návštevy 9  4 
 Edičná činnosť 3  1 



 XI

Štatistický  prehľad o prírastkoch knižničného fondu 

spôsob financovania kn.j VOC 
Kúpa 3318 27 418,61 € 
Sponzori 669 5 606,40 € 
Granty MK SR, KP 582 5 256,68 € 
Dary 2 003 0,00 € 
Náhrady 39 0,00 € 
Iné 394 0,00 € 

Spolu 7 005 38 281,69 € 

druh literatúry kn.j VOC 
Beletria pre dosp. 3 548 21 512,39 € 
Beletria pre deti 1 170 5 989,96 € 
NL pre dosp. 1 722 8 295,09 € 
NL pre deti 184 1 003,92 € 
Špec.dokumenty 381 1 480,33 € 

Spolu 7 005 38 281,69 € 

JAZYK kn.j. VOC 
Jazyk   slovenský 5895 

  
  
  
  

  

            český 881 
            maďarský 56 
           anglický 119 
           iný 54 

Spolu 7 005 38 281,69 € 
 

 
Štatistický  prehľad  o prírastkoch knižničného fondu 

 

 
 
 

Pracov. 

Kúpa Sponzori Grant KP Dary Nahr. Iné Spolu VOC 

kn. j. € (VOC) kn.j. € (VOC) kn.j.  € (VOC) kn.j € (VOC) kn.j. kn.j. kn.j. kn.j. € 

Ck 1304 10 713 € 71 666 € 241 2 192 € 7 53 € 646 21 52 2 342 13 623 € 

Rz 59 635 € 0 0 € 7 81 € 0 0 € 230 0 1 297 716 € 

HuO 131 1 284 € 21 500 € 14 153 € 0 0 € 89 1 296 552 1 937 € 

P 2 301 2 451 € 164 1 313 € 73 647 € 1 6 € 124 11 33 707 4 416 € 

P 5 170 1 243 € 87 553 € 17 152 € 6 43 € 64 2 1 347 1 991 € 

P 7 468 3 937 € 84 743 € 70 620 € 2 20 € 121 0 6 751 5 320 € 

P11 381 3 175 € 36 256 € 54 497 € 6 47 € 470 1 3 951 3 975 € 

P13 240 1 962 € 6 45 € 32 297 € 9 69 € 189 0 0 476 2 373 € 

P14 264 2 019 € 200 1 531 € 40 359 € 3 20 € 46 3 2 558 3 930 € 

Skl 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 24 0 0 24 0 € 

  3318 27 418 € 669 5 607 € 548 4 999 € 34 258 € 2003 39 394 7 005 38 282 € 



 XII

 
Štatistický  prehľad  úbytkoch knižničného fondu 

 

dôvod počet MOC % 
chýbajúca 542 1 698,24 € 5% 
multiplikát 1 532 2 355,77 € 15% 
nahradená 41 181,10 € 0% 
nedobytná 256 975,42 € 3% 
opotrebovaná 2 762 6 561,04 € 27% 
poškodená 52 233,63 € 1% 
platené straty 1 2,12 € 0% 
redukcia 4 507 6 526,55 € 44% 
ostatné dôvody 117 4,37 € 1% 
zastaralá 398 406,97 € 4% 
strata 4 29,99 € 0% 

  10 212 18 975,20  100 % 
 
 

Štatistický  prehľad  úbytkoch knižničného fondu 
 

lokácia počet MOC 
Skl 7 15,79 € 
Ckp 1 14,9 € 
Hd 268 358,27 € 
P14 57 218,56 €  
P13 42 183,54 € 
P11 1058 2 561,21 €  
P7 97 295,94 € 
P5 486 572,46 € 
P2 160 489,81 € 
Ck 8036 14 264,72  

Spolu 10 212 18 975,20 € 
 

Štatistický  prehľad  úbytkoch knižničného fondu 
 

jazyk kn.j. MOC 

slovenský 3040 7 836,90 € 
český 1255 2 351,91 € 
maďarský 5490 8 264,78 € 
anglický 46 137,17 € 
iný 381 384,44 € 

Spolu 10 212 18 975,20 € 
 
 
 
 
 



 XIII

SPONZORI A PROJEKTY – AKVIZÍCIA 

Názov Suma účel použitia 
MÚ MČ ŠACA 1 500,00  

nákup knižničného fondu 

MÚ MČ KE-Nad jazerom 220,04  
MÚ MČ KE-Barca 500,00  
MÚ MČ KE-Západ 100,00  
Sponz. HuO 500,00  
KWAN 308,56  
TEHO 300,00  
Slovenská sporiteľňa 200,00  
P. Kelbel 1 328,00  
Mestské lesy 350,00  
Mesto Košice 300,00  
SPOLU 5 606,60  

PROJEKTY – AKVIZÍCIA 
Názov  Suma účel použitia 
Grant – FPU – podprogram akvizícia – 
čerpanie v roku 2016 4 998,68  nákup knižničného fondu 
Kultúrne poukazy 2016 258,00  
SPOLU 5 256,68  

 
PROJEKTY  

Názov Poskytovateľ Suma Účel použitia 

Knižnice pre vzdelávanie 
50 plus, 1.časť 

ERASMUS+,  
EÚ 

23 500 € 
Medzinárodná spolupráca pri   
tvorbe a realizácii neformálnych 
vzdelávacích programov knižníc 

Ako doma FPU 2 200 € Zariadenie klubovne P7 

 
Modernejšia  knižnica  

FPU 
 

3 100 € 

Nové počítače a podporný 
software pre kvalitné  
služby v centrálnej knižnici  
a IVC 

Nová kniha-nový príbeh FPU 10 000 € Nákup knižničného fondu 

1+1 FPU 2 000 € 
Prezentácia súčasnej literatúry  
a jej tvorcov 

Silver  wind Nadácia SLSP 1 500 € 
Nákup KF,  
podujatie, interaktívna tabuľa 

Kultúrne poukazy MK SR 258 € Prijímateľ kultúrnych poukazov 
Voľný čas ako výzva MČ Nad jazerom 250 € Nákup knižničného fondu 
Nákup KF  
a podpora čítania 

MČ Šaca 1 500 € Nákup knižničného fondu 

Kreatívna knižnica MČ Západ 100 € Nákup knižničného fondu 

Leto s knihou v parku MČ Barca 600 € 
Nákup KF  
a materiálu na tvorivé dielne 

4 x projekty na podporu 
zamestnanosti  

ÚPSVaR  11 607,55 € 
Zriadenie chráneného 
pracoviska a mzdové krytie 

Spolu: 56 615,55 € 
 



 XIV

 
 

Prehľad základných ukazovateľov o činnosti podľa jednotlivých pracovísk za rok 2016 
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PRACOVISKO 
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Používatelia 

 
 

Použív. 
spolu 
8+5 

 

Výpožičky 
SPOLU 

 
absenčné 

+ 
prezenčné 

Výpožičky 
absenčné 

 
Súčet 

stĺpcov 
12+13+14

+ 
15+16+17 
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2014 2015 
2016 

kmeňoví 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Centrálna požičovňa 5076 5 131 5 192 849 234 5426 1 247 6 439 6 673 129 024 125 932 28 909 89 526 961 6 496 0 40 3 092 66 806 

Čitáreň 0 0 0 0 0 0 613 613 613 101 255 30 947 0 0 0 0 30 413 534 70 308 11676 

Hudobné oddelenie 213 242 263 7 15 278 171 434 449 4 140 3 086 1 132 128 0 0 574 1 252 1 054 1839 

Regionálna študovňa 0 0 0 0 9 9 172 172 181 7 012 124 75 39 0 0 9 1 6 888 1788 

Pobočka KVP 960 977 1040 426 0 1040 218 1 258 1 258 29 712 27 457 3 836 18 514 769 3 080 1 254 4 2 255 11 892 

Pobočka Barca 214 381 331 213 0 331 48 379 379 6 547 6 489 261 3 104 478 2 087 558 1 58 3 111 

Pobočka Terasa 1036 1038 1044 57 3 1047 388 1 432 1 435 47 915 46 547 7 819 28 507 123 608 9 454 36 1 368 16 545 

Pobočka Nad jazerom 860 802 828 224 3 831 96 924 927 28 086 27 765 2 380 20 631 416 2 305 2 030 3 321 12 722 

Pobočka Dargov. hrdinov 604 696 712 201 0 712 112 824 824 22 104 22 092 2 026 17 529 143 831 1 563 0 12 9063 

Pobočka Šaca 670 603 598 321 0 598 44 642 642 15 766 15 568 1 404 8 361 674 3 934 1 190 5 198 8 076 

S P O L U  9 633 9 870 10 008 2298 264 10272 3 109 13 117 13 381 391 561 306 007 47 842 186 339 3 564 19 341 47 045 1 876 85 554 144 200 

                    

 



PODUAJTIA VO FOTOGRAFII 
 

    
Beseda o histórii a zaujímavostiach sídliska KVP            Prezentácia tvorby členov literárneho klubu Kolik 
 

    
 Trinásťhlavý vlak na besede s Jozefom Puchalom           Beseda s Janou Pronskou – pobočka Nad jazerom  

 

     
 Séria podujatí  Mami, kúp mi psa!                               Prednáška Nález stredovekého meča z Nižnej Myšle  
 

    
 Vernisáž výstavy Druhý život knihy  



    
  Podujatie Deň s knižnicou a vystúpenie Tibora Hujdiča na pobočke KVP  

 

     
 Urobme si Havaj                                                                                                          Čítajme si 2016 v Šaci  

 

      
 Tvorivé dielne v Barci                                 Besedy s Petrom Karpinským a Annou Timkovou Lazurovou  

 

   
 Slávnostné otvorenie detského kútika v centrálnej požičovni  



 

    
 Beseda a prezentácia - Afrika z bicykla                              Beseda v rámci 1+1 -  Juboš Jurík a Ľubo Olach  

 

   
Výstava a prezentácia - To NAJlepšie   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prednášky Krajského PZ 
  Tvoja správna voľba 

 

    
 Dni zdravia v knižnici  



 

    
 Slávnostné otvorenie klubovne - pobočka Terasa  

 

     
 Prezentácia kníh M. Kolcuna a T. Van der Holland                  Prezentácia knihy Dom, v ktorom sa tancuje 
 

 
    Beseda 1+1 - Marek Vadas a Daniela Olejníková  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Sviečkový koncert na nádvorí Barkózcyho paláca  

                                                                                    Beseda s katolíckym kňazom Petrom Gombitom  
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