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Všeobecné informácie 

Názov: VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA 

Sídlo - adresa: 
Hlavná 48  

042 61 Košice 

Právna forma: Príspevková organizácia 

Štatutár: Ing. Soňa Jakešová, riaditeľka 

Telefón: 055/6223291 

Fax: - 

E-mail: vkjb@vkjb.sk 

Web stránka: www.vkjb.sk 

Celkový počet zamestnancov k 31.12. 42 

fyzický stav  42 

prepočítaný stav 40,2 

z toho:   

odborní zamestnanci 31,3 

ostatní zamestnanci 8,9 

Počet spravovaných objektov 2 
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1. Všeobecná charakteristika organizácie 
 
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) je v súčasnosti modernou, dynamicky sa 

rozvíjajúcou krajskou knižnicou, ktorá svojimi aktivitami reaguje na potreby spoločnosti. 
Popri tradičnom poslaní poskytovať knižnično-informačné služby sa zameriava aj na oblasť 
neformálneho vzdelávania. Okrem detí a mládeže sa cielene orientuje na ľudí 
v produktívnom a poproduktívnom veku. Dôvodom je nepriaznivý demografický vývoj 
v Košickom kraji i na Slovensku a radikálny súčasný i očakávaný nárast počtu obyvateľov vo 
vyššom strednom a staršom veku. Knižnica reaguje na nedostatočnú ponuku neformálneho 
vzdelávania pre túto kategóriu ľudí. Tieto aktivity VKJB sú v súlade so Zákonom o knižniciach 
a s Národným programom aktívneho starnutia SR na roky 2014-2020.  

V ostatných rokoch knižnica zaznamenáva každoročný nárast počtu registrovaných 
čitateľov a počtu účastníkov svojich podujatí. V roku 2017 mala 10 321 čitateľov a pripravila 
668 podujatí s účasťou vyše 37 tisíc návštevníkov. Vplyv na tieto pozitívne výsledky má 
profesionálne personálne zázemie, systematické dopĺňanie fondu o aktuálne knižničné 
jednotky, podstatne zintenzívnený nákup novej a žiadanej literatúry, modernizácia pracovísk 
knižnice a inovatívne aktivity.  

Knižnica má 42 zamestnancov a poskytuje služby na 9 pracoviskách. Má centrálnu 
požičovňu na Hviezdoslavovej 5, regionálne a hudobné oddelenie na Hlavnej 48 
v Barkóczyho paláci a pobočky v mestských častiach Košíc – na sídliskách Nad Jazerom, KVP, 
Terase, Dargovských hrdinov, v Barci a Šaci.  

Knižnica má názov po Jánovi Bocatiovi (1569 – 1621). Bol známy literát, pedagóg, historik 
a diplomat. Do Košíc prišiel v roku 1599. Najskôr viedol mestskú školu, neskôr bol radcom 
a richtárom mesta. 

Počiatky Verejnej knižnice Jána Bocatia siahajú do 17. storočia, do obdobia vzniku 
Košickej univerzity. Jej zakladateľ – jágerský biskup Benedikt Kisdy – daroval svojmu ústavu 
väčší počet kníh, ktorý sa stal základom knižnice. Po vyše sto rokoch pôsobenia bola 
univerzita preložená do Budína a namiesto nej bola v Košiciach zriadená Kráľovská právnická 
akadémia. Právnická akadémia pôsobila v Košiciach do roku 1923. Po jej zrušení bolo nutné 
rozhodnúť o ďalšom osude knižnice. Boli  snahy presťahovať knižnicu ako celok do Bratislavy 
a dať ju k dispozícii tamojšej Univerzitnej knižnici. Tento zámer sa stretol u obyvateľstva 
Košíc ako aj u predstaviteľov mesta s nesúhlasom. Napokon sa akademická knižnica stala 
základom obecnej a ústrednej knižnice v Košiciach. Koncom roku 1923 vznikla Štátna verejná 
knižnica mesta Košice. Knižnica pôsobila v budove bývalej Právnickej akadémie na Kováčskej 
ulici. V roku 1928 sa presťahovala do objektu starej radnice na Hlavnej ulici.  

V živote knižnice je dôležitý rok 1996. Po 70 ročnom pôsobení v budove historickej 
radnice sa knižnica presťahovala do priestorov budovy bývalej školy na Hviezdoslavovej 5 
a súčasne do Barkóczyho paláca na Hlavnej 48. V roku 2002, po reforme verejnej správy, 
VKJB ako štátna inštitúcia prechádza pod Košický samosprávny kraj. 

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka 
 

Rok 2017 bol pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia dynamickým rokom, ktorý priniesol 
niekoľko nových aktivít, nadviazanie nových partnerstiev a realizáciu viacerých investičných 
projektov. Knižnica sa úspešne pustila do projektov, ktoré majú nadregionálny a cezhraničný 
charakter. 
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Potešujúci je opätovný nárast počtu registrovaných čitateľov o 3,13 % na súčasných 
10 321. Štandard hovorí o 2,5 – 5 % z počtu obyvateľov v oblasti pôsobenia knižnice, VKJB sa 
približuje k hornej hranici. Nárast počtu čitateľov mali všetky pobočky a centrálna požičovňa. 
Na výsledok mali vplyv aj cielené marketingové aktivity knižnice. Pokračovali sme 
v organizovaní tzv. šťastných hodiniek, pričom sme využili mediálnu podporu Rádia Košice. 
Šťastné hodinky využilo 400 čitateľov. Špeciálnymi ponukami aktivít a benefitmi sme 
reagovali na Deň študentstva, Deň sv. Valentína, pripravili sme akciu Mikuláš v knižnici (128 
nových „milulášskych“ čitateľov). Pri všetkých marketingových akciách sme cielene využívali 
spoluprácu so Slovenským syndikátom novinárov. Knižnicu a náš fond sme propagovali aj 
prostredníctvom publikačnej činnosti na stránkach košického týždenníka Večer, kde máme 
týždenne tematickú stranu Z archívu VKJB (vlani 50 článkov). Pripravovali sme pravidelné 
tlačové správy, ktorým sme sa snažili dať pridanú informačnú hodnotu, napríklad v podobe 
unikátnych prírastkov vo fonde, spomínaním tematických zaujímavostí, prepojením na 
atraktívnych hostí našich podujatí. Vďaka tomu sa správy o knižnici dostali nielen do 
miestnych médií (Korzár, Košický Večer, Rádio Košice, Rádio Regina, Košice Dnes, TV Magazín 
KSK, TV Košice dnes), ale aj do celoslovenských tlačových agentúr TASR, Sita, Rádia Lumen, 
Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Články o knižnici sa objavili aj v najčítanejšom 
slovenskom denníku Nový Čas. Vďaka cezhraničnému projektu Knižnice pre vzdelávanie 
50plus, ktorý VKJB realizuje s podporou prostriedkov EÚ v programe Erazmus+, bola knižnica 
uvedená v medializovaných výstupoch partnerov projektu v periodikách v Maďarsku a Česku.  

Riaditeľka prezentovala aktivity knižnice o neformálnom vzdelávaní dospelých na 
medzinárodnom knihovníckom sympóziu INFOS 2017, vrátane príspevku v zborníku. 

Do knižničného fondu nám pribudlo 11 120 knižničných jednotiek, čo predstavuje 
obnovu fondu 3,56 %. V histórii knižnice je to najlepší výsledok. Investovaná suma do tejto 
položky bola bezmála 63 500 €. Podarilo sa nám ju naakumulovať vďaka Fondu na podporu 
umenia, grantom z mestských častí, donorom a účelovému príspevku KSK na doplnenie 
fondu regionálneho oddelenia o historické tlače. Úsporu, ktorú sme mohli investovať do 
nových kníh, sme získali aj vďaka refundácii časti nákladov z úradu práce na prevádzku 
chránených pracovísk v knižnici – detského kútika v centrálnej požičovni a digitalizačného 
pracoviska na hudobnom oddelení. 

Fond regionálneho oddelenia významnou mierou obohatila aj mimoriadna dotácia od 
zriaďovateľa vo výške 2 020 €, ktorá sa využila na nákup starých tlačí. Po dôkladnom výbere 
sa tak zbierka starých tlačí rozrástla o 22 kníh, 5 grafík a 4 mapy. VKJB vydala tlačovú správu, 
ktorá mala mimoriadny ohlas, informácia sa dostala aj do najčítanejšieho denníka Nový Čas 
a tlačových agentúr. 

V sledovanom roku sme mali úspešných 13 projektov. Okrem Fondu na podporu umenia 
nás podporili košické mestské časti, spoločnosti TEHO, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Knižnica v rámci mimorozpočtových zdrojov získala  celkovo 29 399 €. 

Modernizácia priestorov knižnice bola aj vlani, vymenili sme kompletne všetky okná na 
oboch podlažiach v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5, namontovali sme nové 
a estetické rolety, boli opravené všetky steny, na ktorých bola narušená omietka, po 25 
rokoch bola knižnica vymaľovaná. Zreštaurovali sme kompletne všetok čalúnený sedací 
nábytok na Hviezdoslavovej (stoličky, kreslá). Na Hlavnej v Barkóczyho paláci bol 
rekonštruovaný a novo zariadený hudobný salónik na 1. posch. a klubová miestnosť na 2. 
posch. Zrenovovali sme parkety v služobných priestoroch na Hlavnej, vymenili staré, 
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popraskané dvere a bránu na pavlač. Vďaka týmto akciám priestory pôsobia moderne 
a podstatne estetickejšie, čo čitatelia vysoko oceňujú. Začalo k nám chodiť podstatne viac 
študentov, študovňa na Hviezdoslavovej je stále plná, obsadené sú aj stoly v priestore 
odbornej literatúry. Podarilo sa nám zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacej 
sústavy na Hlavnej, čo zvýšilo účinnosť vykurovania, tepelný komfort a v budúcnosti by malo 
priniesť finančné úspory. 

Na hudobnom oddelení vzniklo nové pracovisko digitalizácie, ktoré má štatút 
chráneného pracoviska. Z úradu práce sme na jeho vybavenie získali vyše 5 600 €. Využili 
sme aj možnosť zamestnať dobrovoľníkov, vlani sme ich mali 9. Čistili fond, pomáhali počas 
rekonštrukčných prác. 

Pripravili sme rad úspešných podujatí s vysokou účasťou verejnosti. Na 668 podujatiach 
sa zúčastnilo viac ako 37 tisíc návštevníkov. K výnimočným počinom patrí projekt Nielen 
zabudnuté osudy, zameraný na židovskú históriu, kultúru a osobnosti Košíc. Súčasťou bola 
výstava Mifgaš – Stretnutie, ktorú si prišlo pozrieť 720 návštevníkov, mnohí zo zahraničia. 
Výstavu sme pre veľký záujem predlžovali. Veľký mediálny ohlas zaznamenala aj výstava Sola 
Scriptura zorganizovaná pri príležitosti 500. výročia reformácie v Košiciach. 

K  úspešným patril projekt 1+1, kde sme v netradičnom koncepte pozývali slovenských 
spisovateľov. Besedy mali multižánrový charakter, spisovateľ si prizýval hosťa z umeleckej 
„brandže“ a pripravili sme aj hudobný sprievod. Zatraktívnenie besied pozitívne ovplyvnilo 
záujem verejnosti, aj tlačové správy lepšie rezonovali v médiách. 

Úspešne sme pokračovali v realizácii cezhraničného projektu Knižnice pre vzdelávanie 
50plus. VKJB je jeho lídrom, partnermi sú Moravskoslezská vedecká knihovna v Ostrave 
a Župná a mestská knižnica Františka II. Rákócziho v Miskolci. Projekt je financovaný 
z prostriedkov EÚ, v rámci programu Erazmus+ sme získali na 2-ročné aktivity 58 tis. €. VKJB 
je jedinou knižnicou v SR, ktorá v tomto programe uspela. Projekt potrvá do októbra 2018. 

Novou aktivitou knižnice s celoslovenským presahom bolo spustenie elektronického 
literárneho magazínu Knihy na dosah. Magazín má vlastnú doménu, dostupný je na web 
stránke VKJB, no tiež na stránkach knižníc v Košickom a Prešovskom kraji a KSK. Literárny 
portál nám bez nároku na odmenu vytvorila spoločnosť Ness KDC Košice, ktorá tiež magazín 
zdieľa na svojej web stránke. Zámerom portálu, ktorý má trvalo udržateľný charakter, je 
poskytovať informácie o aktuálnom dianí vo svete literatúry pútavou formou. Portál má 
rubriky, do ktorých prispievajú etablovaní spisovatelia, dáva priestor aj začínajúcim autorom, 
zavádzame rubriku špeciálne venovanú študujúcej mládeži s názvom (Ne)povinné čítanie. 
Podporujeme tak záujem o čítanie, tvorivosť, jedinečným spôsobom v rámci slovenských 
knižníc propagujeme tvorbu domácich autorov. 

Pri knižnici začali fungovať nové kluby, ich vznik iniciovali záujemcovia, ktorí sa zúčastnili 
na vzdelávacích cykloch. Vznikol Klub genealógie (po skončení cyklu Spoznaj svojich predkov 
– vytvor si rodostrom), Klub Nádej v umení (po skončení cyklu zameranom na art terapiu), 
Literárny klub, ktorý združuje náročnejších čitateľov a vedie ho populárna recenzentka Beáta 
Grünmannová. Pri VKJB ďalej pracujú kluby začínajúcich autorov KOLIK, Klub cestovateľov, 
Fotoklub NOVA, Klub šikovných rúk. 

Výstavná činnosť bola veľmi intenzívna, najmä v priestore vstupnej haly centrálnej 
požičovne, počas celého roka sme tam mali inštalované rôzne výstavy. Medzi 
najnavštevovanejšie patrili fotografické výstavy na medziposchodí centrálne požičovne, išlo 
o autorské výstavy členov Fotoklubu NOVA, Nova po Nove – výstava k 40. výročiu založenia 
Fotoklubu NOVA, Ticho v mušli – výstava fotografií a poézie autorskej dvojice fotografa 
Juraja Fleischera a básnika Jána Mičucha, Symboly jari – výstava kraslíc od výrobcov zo 
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Zemplína a Košíc, AMFO 2017 – výstava najúspešnejších fotografií ocenených na 
regionálnom kole celoslovenskej súťaže amatérskej fotografie, Jubileum – výstava 
olejomalieb amatérskeho výtvarníka Michala Sabo Baloga. Keramika – tradícia a súčasnosť 
bola výstavou s vernisážou spojenou s realizáciou  tradičného  medzinárodného folklórneho 
festivalu Cassovia Folkfest 2017, Rieka plná života – interaktívna výstava s vernisážou v rámci 
umeleckých workshopov „Nádej v umení“, Bedřich Hrozný – vedec, ktorý rozlúštil písmo 
Chetitov, Zlatý život – výstava spojená s vernisážou predstavila tvorbu výtvarníčky 
a ilustrátorky Jany Šlosárovej. 

Nadviazali sme nové zmluvné partnerstvá – Stredná odborná škola dopravná, SOŠ 
strojnícka, SOŠ automobilová, Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, krajská Knižnica 
P. O. Hviezdoslava v Prešove, Domov sociálnych služieb Barca. Pribudli k doterajším 
zmluvným a spolupracujúcim partnerom VKJB, ktorými sú Škola úžitkového výtvarníctva, 
Konzervatórium na Timonovej, Konzervatórium J. Adamoviča na Exnárovej, OZ Ester, 
Dejepisný spolok, Numizmatická spoločnosť, Slovensko-Český klub, Český spolok. 

Činnosť knižnice aktívne podporuje občianske združenie Priatelia knižnice Jána Bocatia. 
Na propagáciu VKJB vydalo kalendár s ilustráciami výtvarníčky Jany Šlosárovej. Vďaka 
možnosti získať 2 % z daní získalo OZ pre knižnicu najmä na nákup novej literatúry 2 700 €. 

 
2.1  Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti  
 
Silnou stránkou organizácie sú odborný personálny potenciál, dobre nastavené vízie 

reagujúce na celospoločenské potreby, získaná priazeň donorov, najmä mestských častí, 
v ktorých pôsobia pobočky knižnice, efektívne využívanie pridelených prostriedkov s cieľom 
naakumulovať zdroje na nákup novej literatúry a modernizáciu knižnice. Ide o dlhoročný 
hendikep z minulého obdobia, ktorý sa postupne darí eliminovať. 

Slabou stránkou je nedostatok absolventov s knihovníckym vzdelaním (všeobecný 
problém na Slovensku), knižnica si musí nových zamestnancov vyškoliť vo vlastnej réžii 
a pripraviť na prax. Pretrváva nedostatočné finančné ohodnotenie, ktoré je nevhodne 
a demotivačne limitované „tabuľkovými“ tarifnými platmi. Nástupný plat absolventa do 
knižnice je v hrubom cca 500 €. 

 
2.2  Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 

 
Kvalita verejných služieb, 
orientácia na návštevníka  2016 2017  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 
Základné knižničné ukazovatele 
počet aktívnych používateľov 
knižnice spolu 10 008 10 321 KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu 391 561 390 568 KULT – 3.Modul r.1 
z toho absenčných 306 007 320 272 KULT – 3.Modul r.2 
z toho prezenčných 85 554 70 296 KULT – 3.Modul r.3 
knižničný fond  - stav/počet 218 740 218 525 KULT – 2.Modul, r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu  209 827 183 217 KULT – Modul , r. 
19 

platená návštevnosť 10 008 10 321 vypĺňať ako 
v predchádzajúcich 
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rokoch 

neplatená návštevnosť 209 827 183 217 
vypĺňať ako 

v predchádzajúcich 
rokoch 

Počet podujatí organizovaných 
knižnicou spolu (celkový počet 
aktivít) 

714 668 KULT – 4.Modul r.3 

Finančná oblasť 2016 2017 
 cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu      

náklady na činnosť knižnice spolu     1 137 919 928 909 KULT – 5. Modul, r. 
18 

mzdové náklady celkom (vrátane 
odvodov)  443 222 525 208 KULT – 5. Modul, r. 

21+r.25+r.26 

Prevádzkové náklady 487 556 233 075 KULT -  5. Modul, r. 
28 

Kapitálové výdavky  0 0 KULT -  5. Modul, r. 
33 

Bežné výdavky  
výdavky na prevádzku 954 228 841 856 k 31.12. , účtovné 

výkazy 

výdavky na činnosť 12 135 32 702 31.12., účtovné 
výkazy 

    

 Príjmy spolu 981 615 929 157 KULT – 5. Modul, 
r.1, 

Transfer od zriaďovateľa   
na bežné výdavky 859 607 733 484 k 31.12., účtovné 

výkazy 

na kapitálové výdavky 0 0 k 31.12. , účtovné 
výkazy 

spolu 871 742 771 186 KULT – 5.Modul, r. 
4 

Ďalšie príjmy  
z prenájmu 9 117 9 143 KULT – 5.Modul, r. 

17 

z vlastnej  činnosti 33 227 30 629 
KULT – 5.Modul, r. 

15+16 -vstupné, 
vložné, poplatky, 

dary a sponzorské 300 2 229 KULT – 5.Modul, r. 
12 

spolu 42 644 42 001   
Externé grantové a projektové zdroje   
kultúrne poukazy 258 299 získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest 0 0 KULT – 5.Modul, r. 
5 

domáce projekty: tuzemské granty 23 986 29 399 KULT – 5.Modul, r. 



7 
 

spolu 8 
zahraničné projekty: zahraničné 
granty spolu 23 500 23 500 KULT – 5.Modul, r. 

10 
počet podaných projektov 26 14 projekt: tuzemský 

aj zahraničný, FPU, 
MK SR, ÚV SR, 

zahraničné granty, 
granty zo 

súkromných 
nadácií,  projekty 

(transfery) z obcí – 
mimo kultúrnych 

poukazov 

počet schválených projektov 17 13 

výška získaných financií z externých 
grantov a projektov spolu  

23 986 
tuzemské 

 
23 500 

EÚ 

29 399 
tuzemské 

 
23 500 

EÚ 

 Vnútorné procesy, inovácie,  
marketing 2016 2017   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 
počet aktivít realizovaných v 
spolupráci s inými KZ v KSK  nesledované 1 Bábkové divadlo 

počet nových partnerstiev  nesledované 6 

SOŠ dopravná, 
SOŠ strojnícka, 

SOŠ automobilová, 
MČ Košice - Staré 
mesto, Základná 

umelecká škola M. 
Hemerkovej, 

Prešovská knižnica 
P. O. Hviezdoslava 

počet nových kľúčových aktivít nesledované 2 

Literárny portál 
Knihy na dosah, 
projekt Nielen 

zabudnuté osudy – 
proti xenofóbii 
a extrémizmu 

počet kľúčových mediálnych 
výstupov    nesledované 119 články v tlači, TV, 

rozhlas 
Strategický rozvoj 2016 2017   
cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 
definovaná stratégia rozvoja     áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja   Splnené/prekročené Udržať počet 
čitateľov 

plnenie prioritných cieľov v roku 
2017                                        4 

Zaviesť pilotné 
cykly 

neformálneho 
vzdelávania 
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3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti  
 

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017 

Aktivita Popis 

Knihy na dosah  

Vytvorenie a sprevádzkovanie literárneho portálu 
zameraného na prezentáciu súčasnej literatúry 
a regionálnych autorov. Financovanie projektu bolo čiastočne 
kryté zo zdrojov FPU  

MIFGAŠ – STRETNUTIE   
Výstava v rámci projektu Nielen zabudnuté osudy, 
zameraného na židovskú menšinu, reflektujúca židovskú 
históriu, kultúru a tradície v Košiciach a okolí  

Nádej v umení  

Séria umeleckých workshopov zameraná na kategóriu 
čitateľov v produktívnom a poproduktívnom veku realizovaná 
ako pilotný cyklus neformálneho vzdelávania v rámci projektu 
Knižnice pre vzdelávanie 50+ financovaného z programu 
Erasmus+ 

Nájdi svojich predkov, vytvor 
rodostrom 

Pilotný vzdelávací cyklus venovaný  genealógii s dôrazom na 
získavanie informácií v pamäťových inštitúciách (knižnice, 
archívy) v rámci projektu Knižnice pre vzdelávanie 50+  
financovaného z programu Erasmus + 

Hudobný salónik v novom 
šate 

Rekonštrukcia priestorov hudobného salónika na Hlavnej 48 
ako aj výmena zastaraného interiérového mobiliára, projekt 
bol čiastočne financovaný zo zdrojov FPU 

Poézia, relax, poznanie - 
knižnica v paláci otvára ďalšiu 
komnatu 

Vytvorenie multifunkčného priestoru na komorné podujatia 
knižnice zabezpečením interiérového vybavenia, financovaný 
z prostriedkov FPU 

 
3.1  Plnenie štandardov  

 
Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka Plnenie za rok 

2017 

Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2 % z 
knižného 

fondu 
 3,56 % 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur 
na knihu 

 7,69 € 

Počet titulov periodík 
 

 
35 - 50 
50 – 80 

100 – 150 

Podľa počtu obyvateľstva 
v danom meste 

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

nad 100 000 obyvateľov 

119 

Počet 
prevádzkových hodín 

min. 50 
hodín / 
týždeň 

 52 

Počet výpožičiek na 1 60 – 80 % Výpožičky na 1 zamestnanca 11 255 
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zamestnanca 
vykonávajúceho 
knihovnícke 
činnosti 
 

zo 
slovenského 
štandardu 

9 000 – 
12 000 

výpožičiek 

(pracovníka služieb) 
vykonávajúceho knihovnícke 

činnosti, v prípade 
kumulácie pracovných 

činností vykazovať 
prepočítaný stav. 

Počet výpožičiek na 1 
čitateľa 
 

min. 20 / 
rok 

Sledovať zo štatistického 
výkazu – výpožičky celkom 37,84 

Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných knižnicou 

4 ročne  

4 
kopírovanie, 

rešerše, MVS, 
rezervácie 

Počet marketingových 
aktivít so zameraním na 
propagáciu knižnice 

4  66 

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika 
a digitalizácia  

4 

Vydané bibliografie, 
metodické materiály, 

publikačná činnosť 
z regionálnych fondov, 

vystúpenie na konferenciách 
a seminároch, spracovanie 
pomôcok pre účely bádania 

v regionálnych zbierkach 
(katalógy, retrospektíva...); 

digitalizácia – prevod 
knižničného dokumentu do 

elektronickej formy   za 
účelom ochrany 

a sprístupnenia – 
digitalizácia vzácnych 

dokumentov, periodík, 
knižných lístkov, pohľadníc, 

AVD...) 

5 
 

digitalizácia 
drobných tlačí 
a LP, účasť na 

konferenciách, 
retrospracovanie 

fondu RZ, 
drobné opravy 
a reštaurovanie 
fondu RZ, správa 

o plnení 
štandardizácie 

v okrese Košice - 
okolie 

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 8  550 

 
Počet podujatí zamerané 
na celoživotné vzdelávanie 

 
2 

 
 

5 cyklov  
39 podujatí  
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3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti  
 
Hlavná činnosť  

3.2.1 Knižničné fondy 
Činnosť útvaru doplňovania, spracovania, revízie a ochrany knižničného fondu bola  

zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z pracovných činností oddelenia. Objem 
prírastkov a úbytkov knižničného fondu (ďalej KF) v pláne stanovený nebol. 

 

Kvantitatívne ukazovatele: Čerpanie k 31 . 12 . 2017 

Prírastky knižničného fondu 11 120 
Úbytky 11 335 
Celkový stav knižničného fondu 218 525 

 
Čerpanie finančného príspevku Úradu Košického samosprávneho kraja na nákup 

neperiodického KF k 31. 12. 2017 na knihy a špeciálne dokumenty  vrátane spoluúčastí 
grantov a dotácií bol   49 431,33 € .  

Prehľad čerpania príspevkov z grantov na nákup knižničného fondu k 31. 12. 2017 
 

Názov   účel použitia 
Grant - FPU 2016 5 001,32 € 

nákup knižničného fondu 
Grant - FPU 2017 2 567,24 € 
Erasmus+ 100,28 € 
Kultúrne poukazy  299,00 € 
Úrad vlády – Nielen zabudnuté osudy  200,00 €  
SPOLU 8 167,84 € 

 

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 200,00 € 
MÚ MČ KE-Barca 700,00 € 
MÚ MČ KE-Západ 27,15 € 
MÚ MČ KE-Staré meto 1 000,00 € 
Spolok nezávislých donorov HuO 500,00 € 
VSE 500,00 € 
TEHO 300,00 € 
P. Kelbel 929,46 € 
čitatelia 152,88 €  
SPOLU 5 809,49 € 
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup KF spolu:  
 

Čerpanie spolu € 
Granty 8 167,84 € 
Sponzorské príspevky 5 809,49 € 
KSK – knižný fond 49 431,33 € 
Burza 56,45 € 
Spolu 63 465,11 € 
KSK – periodiká 8 422,05 € 
SPOLU 71 887,16 € 

 
Prírastky 2017 knižničného fondu spolu (kúpa, sponzori, granty, dary, náhrady): 
 

Prírastky ks % 
beletria 7 397 67 % 
náučná literatúra 2 270 20 % 
špeciálne dokumenty 1 453 13 % 
 SPOLU 11 120 100 % 

 
 

 
Graf 1.:  Podiel prírastkovaných knižničných jednotiek za rok 2017  podľa spôsobu 
nadobudnutia 
 

V roku 2017 oddelenie akvizície a spracovania fondov doplnilo a spracovalo 
do knižničného fondu 11 120 knižničných  jednotiek (z toho 378  kn. j. spracovalo regionálne 
oddelenie a 1 049 kn. j. hudobné oddelenie). Akvizičná činnosť bola zameraná na pravidelné 
sledovanie knižného trhu, edičných plánov, výpredajov a profiláciu fondu s prihliadnutím 
na finančné možnosti knižnice rešpektujúc potreby a požiadavky čitateľov. Ako podporný 
prostriedok pri orientácii v čitateľských preferenciách sledujeme analytický nástroj – 
štatistika preferencií nákupu, rešpektujeme pri nákupe službu návrhy  a vyjadrené potreby 
čitateľov (125 písomných požiadaviek) a tiež  reagujeme za zvýšený počet rezervácií 
dokumentov. Akvizičná činnosť mala v priebehu roka rastúcu tendenciu. V prvom štvrťroku 

0
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sme získali a spracovali (907 kn. j.) čiastočne financované  z príspevku Fondu na podporu 
umenia (ďalej FPU) za rok 2016, sponzorského príspevku čitateľov a príspevku Košického 
samosprávneho kraja (ďalej KSK). V druhom štvrťroku okrem KSK pribúdali príspevky 
sponzorov a jednotlivých mestských častí (2 262 kn. j.). V treťom štvrťroku pribudli na nákup 
prostriedky z Fondu na podporu umenia 2017 (1 974 kn. j.). Najväčší nárast finančných 
prostriedkov na nákup fondu bol počas posledného štvrťroka, kedy pribudli príspevky 
z projektov, sponzorské príspevky aj účelové príspevky KSK na nákup fondov (vyčlenené 
prostriedky na nákup starých tlačí, hudobnín a detskej literatúry) (5 982kn. j.). 

Kúpou získané knižničné jednotky 5 938 kn. j. (príspevok KSK, spoluúčasť grantu 
FPU  2017, nákup za zisk z burzy), zo sponzorských príspevkov 842 kn. j., grantov a  projektov 
946 kn. j. tvorilo v prírastku 69 %. KF sme doplňovali predovšetkým u dodávateľov 
s najvyšším rabatom (Slovart, s.r.o, IKAR a.s., I.M.I, Albatros Media, Inform, Partner Technic); 
v priebehu  roka sme zrealizovali 269 nákupov od 30 dodávateľov z 15 rozličných zdrojov 
financovania. Priemerná veľkoobchodná cena kúpou získanej knižničnej jednotky v roku 
2017 bola 8,43 € pričom priemerný dosiahnutý rabat predstavoval 28,4 %. 

V roku 2017 knižnica získala darom od súkromných osôb  viac ako 4 000 kn. j.,  z ktorých 2 
190 kn. j.  bolo zaradených do knižničného fondu (tvorili 20 % prírastku ako doplnenie 
nezakúpených a chýbajúcich). Časť darov bola použitá na výmenu za poškodené 
a opotrebované knižničné jednotky, čím sa darí priebežne ozdravovať knižný fond. Zvyšné 
darované knihy boli so súhlasom darcov ponúknuté čitateľom v troch burzách (marec, 
september, december). Náhrady za stratené knihy (54 kn. j.), knihy opätovne prírastkované 
(25 kn. j.) a iné formy nadobudnutia (časť fondu  hudobného oddelenia LP platní sa previedol 
z ručnej evidencie do KIS Clavius v počte 1 045 kn. j.) tvorili 10 % prírastku. 

Prírastky knižničného fondu  za rok 2017  tvoril fond beletrie 65 % (z toho 20 % beletria 
pre deti), náučnej literatúry 20 % (z toho 3 % náučná pre deti), špeciálne dokumenty 15 % 
(percentuálny nárast  spôsobený presunom LP platní z ručnej evidencie do KIS Clavius). 
Jazykovo najpočetnejšie boli zastúpené:  slovenský jazyk (78 %), český ( 12 %), anglický (6 %), 
a ostatné jazyky (14 %). Podrobnejší prehľad uvádzame v prílohách. 

 

 
Graf 2. :  Podiel prírastkovaných dokumentov 2017 tematicky 

45%

20%

16%

3%
15%

Prírastky 2017
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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 218 525 kn. j. je v KIS Clavius spracovaných 210 
253 kn. j. a v ručnej evidencii je 8 272 kn. j. (CD a LP). Vo voľnom výbere (absenčné 
vypožičiavanie) je 186 753 kn. j. 85 % KF, v študovniach s prezenčným požičiavaním 6 % KF, 
v externom sklade 4 % KF a hudobných nosičov na prezenčné vypožičiavanie (CD a LP) 5 % 
KF. 

Na základe strategického materiálu Štandardizácie regionálnych knižníc, by mala obnova 
knižničného fondu kúpou nadobudnutých neperiodických knižničných jednotiek tvoriť 2% 
z celkového objemu fondu (218 740 kn. j. k 31. 12. 2016), čo predstavuje 4 375 kn. j. V rámci 
pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa bolo zakúpených 5 942 kn. j., čo 
predstavuje 2,72 % ročnej obnovy fondu (v roku 2014 0,1 %, v roku 2015 0,9 %, v roku 2016 
1,5 %). Po zarátaní všetkých zdrojov (kúpa, granty, sponzori) dosahuje obnova KF 5,08 % 
(v roku 2015 1,75 %, v roku 2016 2,05 %). Vo finančnom vyjadrení by sa  nákup 
neperiodického fondu mal zrealizovať v objeme 43 750 €. Reálne sme nadobudli 63 465 € 
(všetky zdroje), čo predstavuje 145 % odporúčaných vynaložených finančných prostriedkov 
na obnovu fondu. 
 

 
Graf 3.: Porovnanie prehľadu veku dokumentov vo fonde za roky 2016 a 2017 
 
 

V priebehu roka 2017 kúpou knižnica nadobudla 119 titulov periodík (vo finančnom 
objeme 8 422 €), 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). 
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Prehľad úbytkov KF kn. j. 
beletria 7 331 
náučná literatúra 2 932 
špeciálne dokumenty v ručnej evidencii 1 072 
Spolu 11 335 

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

knihy multiplicitné (1 693 kn. j.), fyzicky poškodené a opotrebované (6 862 kn. j.),  zastarané 
(565 kn. j.), nedobytné (228 kn. j.), z dôvodu náhrady a platenej straty (75 kn. j.). Podrobný 
prehľad uvádzame v prílohe. 

V zmysle  vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z.z. bolo z knižničného fondu VKJB v priebehu roka 
2017 vyradených 11 335 kn. j. (z toho  10 263 kn. j. evidovaných v KIS Clavius a 1 072 kn. j. 
v ručnej evidencii), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 5,18 % KF. 

 

 
Graf 4.  Podiel úbytkov dokumentov 2017 tematicky 

 
V priebehu roka sa zrealizovali 2 riadne revízie a jedna fyzická revízia knižničného fondu. 

V apríli (24.4. – 26.4.) sa zrealizovala riadna revízia na pobočke č. 13 z dôvodu zmeny 
pracovníka (10 370 kn. j.), v júni (20.6.) sa zrealizovala fyzická revízia na pobočke 14 v Šaci 
(13 359 kn. j.) z dôvodu zmeny pracovníka (riadna revízia vykonaná v roku 2016), v júli (3.7. – 
14.7.) sme zrealizovali riadnu revíziu na pobočke č. 7 Tr. SNP (20 502 kn. j). 

Systematické prečistenie fondu sa vo väčšej miere zrealizovalo na pobočke č. 7, 5, 11, 
a v centrálnej požičovni. 

Ochrana fondu v súčasnom období nie je technicky zabezpečená ani na najväčšom 
pracovisku VKJB (Centrálnej požičovni), kde v rámci dostavby knižnice – otvorená zóna ostrov 
kultúry č. 5 – bol  nainštalovaný kamerový systém (15 kamier), ktorý je čiastočne orientovaný 
na ochranu fondu (3 kamery) a elektromagnetický bezpečnostný systém, ktorý je z dôvodu 
nevhodného umiestnenia neaktívny (nové prírastky v Centrálnej knižnici sú priebežne 
zabezpečované bezpečnostnými pásikmi) a jeho sfunkčnenie vyžaduje reinštaláciu, ktorá 
by rešpektovala pracovný tok knižničných služieb. 
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3.2.2 Služby – používatelia / čitatelia 
 

k 31.12.2017  -   10 321 registrovaných používateľov 
k 31.12.2016 -   10 008 registrovaných používateľov 
 
Používatelia – čitatelia Verejnej knižnice Jána  Bocatia  predstavujú 4,31 % z celkového 

počtu obyvateľov Košíc. (Štandard 2,5 - 5 %). 
Rok 2017 bol z hľadiska štatistických ukazovateľov – registrácii kmeňových používateľov1 

pre pracoviská služieb úspešný. Počet tohto ukazovateľa, v porovnaní s minulým rokom 
vzrástol, a to o 3,13 %. V porovnaní s rokom 2016 je nárast o 2 %. Táto skutočnosť je 
potešujúca, pretože aj v tomto hodnotenom roku sa pokračovalo v interiérovej obnove 
knižničného prostredia. Služby používateľom boli poskytované  bez väčšieho obmedzenia. 
Zároveň boli organizované a realizované aj iné aktivity pre registrovaných používateľov 
knižnice, ako  aj pre širokú verejnosť. 
Nasledujúca tabuľka a graf vykresľuje vzrast a pokles kmeňových  používateľov na 
jednotlivých pracoviskách služieb za rok 2017. 

Nárast kmeňových používateľov knižnica 
zaznamenala v centrálnej knižnici aj na 
jednotlivých pobočkách, okrem špeciálneho 
pracoviska – hudobného oddelenia. Poskytovalo 
služby v obmedzenom režime, pretože 
v hodnotenom období boli priestory tohto 
oddelenia renovované. 
V porovnaní s rokom 2016, bol v  roku 2017 
najväčší nárast počtu kmeňových používateľov 
zaznamenaný na pobočke v Šaci. V percentách 
nárast predstavuje 9,87 %. Z praxe možno 
usudzovať, že túto skutočnosť ovplyvnili aj 
návštevy detských používateľov. V hodnotenom 
období sa od septembra ich počet zvyšoval o celé 
nové triedy žiakov prvého stupňa, ale aj žiakov 
druhého stupňa ZŠ, ktorí doposiaľ vôbec 

nenavštevovali knižnicu. Taktiež aj počas prázdnin pobočka ponúkala priestor, kde  mali 
možnosť prísť  registrovaní používatelia – rodičia s deťmi a okrem vypožičania kníh si mohli 
tiež  spoločne čítať, maľovať,  kresliť, či hrať sa v knižnici. 

Nárast kmeňových používateľov o 6,60 % môžeme evidovať aj na pobočke Furča. 
Zaslúžila sa o to intenzívna spolupráca knižnice so školami pôsobiacimi na sídlisku,  ako aj 
nová spolupráca s klubom seniorov. Z praxe možno predpokladať, že na týchto pracoviskách,  
pobočke Šaca a pobočke Furča, počet registrovaných používateľov ovplyvnila aj 
angažovanosť pracovníčok.  

                                                      
1 Kmeňový používateľ – registrovaný používateľ,  je jedinečne zaregistrovaný používateľ  na danom pracovisku, 
kde zaplatil aj členský poplatok. Hodnota tohto údaja sa nemení. 

Pokles a vzrast kmeňových  
používateľov za rok 2017 

Pracovisko 
Vzrast / 
pokles 

v % 
Pobočka  Šaca 109,87 % 
Pobočka Furča 106,60 % 
Pobočka Barca 104,23 % 
Pobočka Nad jazerom 103,50 % 
Centrálna požičovňa 103,18 % 
Pobočka Terasa 101,53 % 
Pobočka KVP 100,96 % 
Hudobné oddelenie 89,73 % 
PRIEMER 103,13 % 
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Nárast kmeňových používateľov oproti minulému roku nastal aj na pobočke  Barca. 

Nakoľko ide o najmenšie pracovisko knižnice,  tento nárast je o to viac potešujúci. Pracovisko 
poskytuje výpožičné služby pre verejnosť tri dni v týždni – 16 hodín.  Na tejto pobočke je 
viditeľná dobrá propagácia pracoviska a tiež veľmi dobrá spolupráca s MÚ MČ Košice – 
Barca, s Domovom sociálnych služieb a  so školami. 

Nárast  kmeňových používateľov o 3,50 % bol zaznamenaný aj na pobočke Nad jazerom. 
Spolupráca s MÚ MČ sídliska Nad jazerom, propagácia knižnice na jeho webovej stránke  
a tiež v miestnom občasníku „Jazerčan“, rozšírenie a skvalitnenie spolupráce s okolitými 
školami, aj nová spolupráca so špeciálnymi školami zameranými na rómsku komunitu, a tým 
aj zintenzívnenie práce s detským čitateľom, prispelo k nárastu počtu registrovaných 
používateľov na tejto pobočke. Rozšírená spolupráca s detským čitateľom bola podporená 
mimoriadnym doplnením fondu pobočky detskou literatúrou. 

Nárast kmeňových používateľov, a to o 3,18 %, môžeme evidovať aj v centrálnej knižnici, 
kde je prioritne budovaný knižničný fond a najväčší rozsah služieb. Táto skutočnosť sa 
podieľa na zvyšovaní používateľskej základne na tomto pracovisku. Do značnej miery počet, 
najmä detských používateľov, ovplyvnila intenzívna a veľmi dobrá  spolupráca s pedagógmi  
základných a materských škôl a organizovanie rôznych aktivít pre kategóriu detských 
používateľov. Zážitkové čítania, dramatizácie rozprávok a bábkové divadielka, knihovníčky 
v centrálnej knižnici samé spracúvajú, upravujú, pripravujú a realizujú. Hravou formou tak 
motivujú  deti k čítaniu. Počet registrovaných používateľov v centrálnej knižnici ovplyvnil aj 
zvýšený záujem vysokoškolských študentov, najmä zo zahraničia, ktorí na štúdium, a to 
denne, využívajú predovšetkým priestory študovne a priestory oddelenia odbornej literatúry. 
V hodnotenom roku zvýšenie kmeňovej základne čitateľov ovplyvnila aj hygienická maľba 
poschodia, výmena poťahov na čitateľských kreslách, obnovené, zrekonštruované a esteticky 
upravené  prostredie celej centrálnej knižnice. 

Pobočka Terasa a pobočka KVP majú v hodnotenom období stabilizovanú základňu 
kmeňových používateľov. V prípade pobočky Terasa k stabilizácii prispieva najmä dobrá 
poloha knižnice a bezbariérový prístup. Podľa slov pracovníčok, čitatelia pozitívne hodnotia 
dobrý výber literatúry, pestrú klubovú činnosť, pútavé podujatia,  výstavy a slovne vyjadrujú 
spokojnosť s príjemnými priestormi pobočky. 

Pobočka KVP je pracoviskom, ktoré dlhodobo vykazuje stabilizáciu počtu kmeňových 
používateľov, ktorých spokojnosť odzrkadľuje už niekoľko rokov dobrú spoluprácu pobočky 
s okolitými školami a organizáciami na sídlisku. 

Z praxe možno usudzovať, že  nárast kmeňovej základne v celej knižnici podporuje aj 
intenzívna a dobrá komunikácia a spolupráca knižnice s jednotlivými jej používateľmi. 
Výrazná je najmä ústretová osobná komunikácia pracovníkov s používateľmi pri návšteve 
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jednotlivých pracovísk, ale aj elektronická komunikácia, ktorú knižnica uplatňuje pri zasielaní 
pozvánok na aktivity knižnice, pripomienok na koniec výpožičnej doby, odpovedí 
používateľom e-mailom, tiež ponúk (napr. zasielanie zoznamu nových kníh) týkajúcich sa 
služieb, fondu alebo aj registrácií v knižnici. Čo ale najviac ovplyvňuje registrácie je 
uspokojenie čitateľských potrieb používateľov z pohľadu nových titulov kníh. 

V hodnotenom roku pribudlo 11 120 nových knižničných jednotiek (v roku 2016 – 7 005 
kn. j.). Tento fakt najviac zapôsobil na všetky štatistické ukazovatele a zo strany čitateľskej 
verejnosti pozorujeme spokojnosť a  záujem. 

Pre detských návštevníkov má centrálna knižnica zriadený detský kútik, kde môžu deti 
tráviť čas pri knihe, pri hrách alebo aj pri odposluchu zvukových nahrávok klasických 
rozprávok z fondu knižnice (hudobného oddelenia) cez slúchadlá alebo cez reproduktory. 
Knižnica zaznamenáva záujem o tento priestor tak detí s doprovodom pedagógov, ako aj  
s doprovodom rodičov alebo starých rodičov. 

Neregistrovaným návštevníkom knižnica dáva možnosť jednorazového členstva2. 
Využívané je najmä návštevníkmi Košíc, ktorí prichádzajú napríklad ako turisti a prídu aj do 
knižnice. Jednorazové využitie knižničných služieb v hodnotenom roku využilo 396 
návštevníkov. 

Pre nových, ale aj zaregistrovaných návštevníkov, ktorým končí platnosť registrácie,  bola 
daná možnosť získať platné členstvo za zvýhodnený polovičný poplatok  formou „Šťastnej 
hodinky“3. V roku 2017 „Šťastnú hodinku“ využilo 378 používateľov knižnice. 
Registrovaným používateľom, ale aj novým návštevníkom, knižnica v hodnotenom období 
umožňovala výhodne sa zaregistrovať aj z príležitosti Dňa študentov4, či ako darček na deň 
Mikuláša. Možnosti využilo 128 návštevníkov.  

Knižnica na podporu čítania, v spolupráci 
s pedagógmi jednotlivých škôl, organizuje a realizuje 
pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov stredných škôl 
informačné výchovy. Všetkým používateľom 
pomáhajú vyznať sa pri orientácii vo fonde, 
v katalógu knižnice a pri využívaní všetkých služieb, 
ktoré knižnica poskytuje. V hodnotenom roku bolo 
zorganizovaných 118 informačných výchov. 
Stredoškolským študentom niektorých 
spolupracujúcich škôl knižnica umožňuje využívať 
služby za zvýhodnený členský poplatok 
„Zazmluvnené členstvo“.5 Nový aktualizovaný 
Knižničný a výpožičný poriadok umožnil kategórii 

seniorov nad 70 rokov zaregistrovať sa a využívať všetky knižničné služby bezplatne. 
Návštevníci pri rôznych príležitostiach vyjadrovali spokojnosť so službami knižnice. Pri 
podrobnejšej analýze sa však ukazuje, že používatelia oceňujú predovšetkým ústretovosť, 

                                                      
2 Jednorazové členstvo umožňuje návštevníkom bez zaregistrovania sa využívať vybrané služby knižnice (okrem 
výpožičných),  počas jedného dňa na všetkých pracoviskách služieb. 
3 Vo vybraný deň, jednu konkrétnu hodinu,  majú možnosť tí návštevníci knižnice, ktorí ešte nemajú členstvo 
založiť si nové členstvo, a tiež si platnosť členstva predĺžiť za zvýhodnený polovičný poplatok. 
4 V rámci Medzinárodného dňa študentstva, knižnica poskytla celý týždeň, študentom stredných a vysokých 
škôl, možnosť zvýhodnenej registrácie za ročný poplatok 0, 50 €. 
5 Kategóriu „Zazmluvnené členstvo“ využívajú študenti a pedagógovia viacerých stredných škôl, s ktorými 
knižnica recipročne spolupracuje. 

Počet návštev jedným 
používateľom za rok 2017 

Pracovisko Počet 
Pobočka Terasa 15,55 
Pobočka Nad Jazerom 13,87 
Pobočka Šaca 12,71 
Centrálna požičovňa 12,51 
Pobočka Furča 11,11 
Pobočka KVP 10,88 
Pobočka Barca 10,56 
Hudobné oddelenie   5,83 
SPOLU 13,65 
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nezištnosť a empatiu knižničných pracovníkov. Na návštevnosť vplýva výpožičná lehota 
dokumentu, frekvencia doplňovania fondu novými knižničnými jednotkami, prístupnosť 
pracoviska, ponúkané služby a tiež odbornosť a  prístup pracovníkov knižnice. V hodnotenom 
roku v priemere jeden používateľ navštívil knižnicu 13,65 krát, čo je o 2,66 krát viac  
v porovnaní s rokom 2016 (10,99 krát). Zo štatistických ukazovateľov vyplýva, že jeden 
návštevník v roku 2017 prišiel do knižnice viac ako raz za mesiac. Najvyšší počet návštev 
jedným používateľom vykazuje pobočka Terasa – 15,55 krát. V prípade tejto pobočky, 
kmeňovú základňu tvoria najmä seniori, u ktorých sa dá predpokladať, že disponujú aj 
značným množstvom časového fondu. Pri pracovisku pôsobia aj rôzne kluby, ktorých 
členovia tiež zvyšujú návštevnosť pobočky. Najnižší ukazovateľ návštevnosti jedným 
používateľom, 5,83 krát, vykazuje hudobné oddelenie. 
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 3 115 používateľov z iných pracovísk, ktorí 
navštevovali viac ako jedno výpožičné miesto. Z celkového počtu registrovaných 
používateľov to činí 23,18 %. Týmto používateľom zo strany knihovníkov je venovaný 
rovnaký čas a pozornosť ako používateľom kmeňovým. Najväčšie percento, 27,40 %, 
„neplatiacich používateľov“ vykazuje pobočka Terasa. Na tomto pracovisku pôsobia viaceré 
kluby a z praxe pri podrobnejšej analýze možno usudzovať, že používatelia zaregistrovaní aj 
na iných pracoviskách knižnice navštevovali kluby a  aj rôzne podujatia v rámci klubovej 
činnosti pobočky Terasa. Najmenšie percento používateľov z iných pracovísk vykazuje 
pobočka Šaca, ktorej kmeňovú základňu tvoria najmä detskí čitatelia. Navštevujú školy 
v lokalite tejto mestskej časti.  Percentuálne porovnanie kmeňových registrácií a registrácií 
na iných pracoviskách vykazuje tabuľka a graf. 
Pracovníci knižnice sa snažia vždy maximálne vyhovieť informačným požiadavkám  všetkých 
návštevníkov knižnice. V prípade, že  používateľ hľadá konkrétny titul, ktorý  knižnica vo 
svojom fonde nevlastní, knihovnícky personál mu odporučí iný relevantný dokument 
súvisiaci s jeho informačnou požiadavkou. 

Knižnica svoju činnosť zameriavala predovšetkým na dospelého čitateľa, čo má, už 
tradične,  súvislosť s existenciou Knižnice pre deti a mládež v Košiciach. V posledných rokoch 
však materské a základné školy prejavujú zvýšený záujem o služby Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. Ide predovšetkým o aktivity organizované  knižnicou pre detského používateľa. Túto 
pozornosť zaznamenávajú takmer všetky pracoviská služieb, a preto pracovníci na žiadosť 
pedagógov jednotlivých škôl organizujú rôzne aktivity (zážitkové čítania, tvorivé dielne, 
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dramatizácie, divadielka, informačné výchovy) na podporu čítania detí a mládeže. V 
hodnotenom období knižnica zaregistrovala 2 439 detských používateľov, čo činí 23,63 % 
z celkového počtu používateľov knižnice. 

Špecifický okruh používateľov tvoria slabozrakí a nevidiaci. Týmto sú poskytované 
špeciálne knižničné služby formou zvukových kníh na MP3 nosičoch, taktiež kníh a časopisov 
v Braillovom písme a prístup na internet prostredníctvom špeciálne technicky upraveného 
počítača. V hodnotenom roku tieto služby  využilo 10 používateľov. 

 
   

Verejná knižnica Jána Bocatia sprístupňuje služby verejnosti v týždennom čase 52 
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 v prevádzke od 8.00 – 19.00 hod. denne (okrem utorka). Na malých 
pobočkách (pobočka Šaca a pobočka Furča) je výpožičný čas prispôsobený počtu 
používateľov a jednotlivým úväzkom. 

Od 1. júla 2017 knižnica aktualizovala Knižničný a výpožičný poriadok, ktorý umožňuje 
používateľom lepšie a zreteľnejšie vyznať sa vo svojich právach a povinnostiach voči knižnici. 
Taktiež tlač čitateľského konta6 knižnica uplatňuje v praxi už druhý rok. Používatelia si túto 
službu stále viac a viac pochvaľujú, aj keď v začiatkoch sa to javilo skôr opačne. 

Knižničný informačný systém Clavius umožňuje elektronickú prepojenosť jednotlivých 
pracovísk, čo vo vzťahu k používateľom prináša maximálnu informovanosť. Taktiež 
prostredníctvom KIS Clavius a on-line katalógu Carmen má používateľ možnosť predĺžiť si 
výpožičky, rezervovať dokumenty alebo zistiť aktuálny stav potrebného dokumentu 
prostredníctvom webového rozhrania. Používatelia knižnice pozitívne hodnotia najmä 
skvalitňovanie služieb knižnice a slovne oceňujú aj elektronickú komunikáciu – e-mailové 
pozvánky, e-mailové ponuky nových kníh.  Sms oznámenie o rezervovanom dokumente 
umožňuje registrovaným používateľom rýchlejšie sa dostať k žiadanému dokumentu. 

Prax ukazuje, že pozornosť používateľov a ich pozitívne vyjadrenia knižnica 
zaznamenávala najmä na pravidelné doplňovanie fondu novými titulmi kníh, označenia 
titulov nositeľov rôznych literárnych cien, na esteticky vylepšené prostredie a na kvalitné 
aktivity knižnice. 

                                                      
6 Zoznam požičaných kníh. 
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Knižnicu v priebehu roka navštívilo a služby využilo 140 894 návštevníkov. Vykazovanie 
tohto štatistického ukazovateľa za hodnotený rok bolo upravené. Hromadné návštevy 
registrovaných používateľov, ktorí si nevypožičiavali dokumenty, do návštevnosti v službách 
zahrnuté neboli. Preto je tento štatistický údaj nižší ako v predchádzajúcom hodnotenom 
období. 

Priestor Otvorenej zóny je prístupný širokej verejnosti. Ponúka zaujímavé výstavy, 
kreatívne workshopy a iné aktivity organizované knižnicou v spolupráci. Zároveň si 
návštevníci knižnice zvykli prísť do tohto priestoru zmysluplne tráviť voľný čas v príjemnom   
a kultúrnom prostredí. 

Konferenčná miestnosť na poschodí slúži pre knižnicu aj pre širokú verejnosť na realizáciu 
kultúrno-spoločenských aktivít akými sú rôzne stretnutia s osobnosťami, vzdelávacie aktivity, 
konferencie a podujatia týkajúce sa spoločenského a kultúrneho života. 

3.2.3 Služby – výpožičky a informačná činnosť 
 

k 31.12.2017  -  320 272 
k 31.12.2016  -  306 007 
 
Počet absenčných výpožičiek7 v porovnaní s rokom 2016 vzrástol o 4,66 %. Nárast bol 

zaznamenaný na každom pracovisku služieb, čo dokladuje zvýšený záujem verejnosti o služby 
tejto knižnice. 

Najvyšší nárast výpožičiek evidujeme na pobočke Barca, a to 31,82 %. Značný nárast bol 
zaregistrovaný aj na pobočkách: Furča (7,57 %), Nad jazerom (4,80 %), Šaca (4,73 
%),  Centrálna knižnica (4,54 %), Terasa (4,44 %) a v čitárni (4,39 %). Nepatrný nárast (1,18 %) 
na pobočke KVP predstavuje v absolútnom čísle 323 výpožičiek. To je štatisticky 
zanedbateľné, a na tejto pobočke môžeme konštatovať stabilizáciu v počte absenčne 
vypožičaných dokumentov. Najsilnejší pokles výpožičiek nastal na hudobnom oddelení. 
Pracovisko prešlo celkovou interiérovou reorganizáciou a výpožičné služby boli poskytované 
v obmedzenom režime. 

Nárast absenčných výpožičiek je v priamom súvise s doplňovaním fondu a s nárastom 
používateľov. Najviac ale výpožičky ovplyvňuje uspokojenie čitateľských potrieb používateľov 
z pohľadu prírastku nových titulov kníh. V tomto hodnotenom roku pribudlo 11 120 nových 
knižničných jednotiek (v roku 2016 – 7 005 kn. j.), čo ovplyvnilo všetky štatistické 
ukazovatele, ale najmä výpožičky. 
  Prehľad vzrastu a poklesu absenčných výpožičiek znázorňuje tabuľka a graf. 
 
 

                                                      
7 Pre potreby tohto rozboru boli použité 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 2017 

Pracovisko 
 

Abs. výpožičky 
2016 

Abs. výpožičky 
2017 

2017/2016 
Porovnanie v % 

Pobočka Barca 6 489 8 554 131,82 % 
Pobočka Furča 22 092 23 765 107,57 % 
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Už druhý rok bol klientom pri odchode tlačený zoznam vypožičaných kníh – čitateľské 

konto. Služba ovplyvnila vypožičiavanie kníh a čitatelia si vypožičiavali menej.  Hodnotený 
rok je mimoriadny nielen tým, že používatelia si viacej kníh jednorazovo vypožičali, ale aj 
tým, že viackrát do knižnice prišli. Jeden používateľ navštívil knižnicu v priemere 13,65 krát 
(v roku 2016 10,99 krát). 

 

  
 

Výpožičné služby v  hodnotenom období boli ovplyvnené aj vylepšením priestorov 
poschodia, oddelenia odbornej literatúry v centrálnej knižnici. Boli vymenené okná a priestor 
spolu s prístupovou chodbou bol aj vymaľovaný. Práce ovplyvňovali tok služieb, ale chod 
oddelenia a všetky poskytované služby pre registrovaných používateľov, najmä základné 
výpožičné služby, boli realizované bez väčšieho obmedzenia. 

Knižnica je ústretová k svojim používateľom  a aby im uľahčila výber zaujímavej literatúry, 
najmä pre tých, ktorí čítajú beletriu, pracovníci knižnice vypracovávajú recenzie  kníh, ktoré 
prečítali. Uverejňované sú na stránke knižnice. Pre tých registrovaných návštevníkov, ktorí 
nepracujú s internetom sú uverejňované recenzie v tlačenej podobe na informačných 
paneloch vo výpožičných priestoroch. Tiež samotní používatelia knižnice majú možnosť 
vypracovať veľmi stručnú recenziu na knihy a zverejniť ju cez svoje konto v on-line katalógu 
Carmen. 

O zakúpených nových tituloch knižnica informuje svojich používateľov formou zoznamu 
„Knižné novinky“, a to e-mailovou poštou. Fyzicky, na jednotlivých pobočkách a v centrálnej 
knižnici na oddelení beletrie sú ukladané knižné novinky aj vo zvlášť vyčlenených  regáloch, 
aby tak bolo uľahčené vyhľadávanie nových titulov literatúry vo fonde tým používateľom, 
ktorí prídu do knižnice iba kvôli novým knihám. 
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Vzrast a pokles absenčných výpožičiek 2017

Pobočka  Nad Jazerom 27 765 29 099 104,80 % 
Pobočka Šaca 15 568 16 305 104,73 % 
Centrálna požičovňa 125 932 131 655 104,54 % 
Pobočka Biely dom 46 547 48 612 104,44 % 
Čitáreň 30 947 32 307 104,39 % 
Pobočka KVP 27 457 27 780 101,18 % 
Hudobné oddelenie 3 086 2 114 68,50 % 
SPOLU 306 007 320 272 104,66 % 
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Presnosť evidovania prezenčných výpožičiek8 je stále nejasná, aj napriek tomu, že 
knižničný informačný systém Clavius prezenčné výpožičky zaznamenáva. Na základe 
ukazovateľov zo systému Clavius a poznatkov z praxe, môžeme s istotou tvrdiť, že prezenčné 
výpožičky boli uskutočňované na každom pracovisku služieb. V tejto súvislosti je dôležité 
spomenúť, že vyššie počty prezenčných výpožičiek boli na miestach, ktoré sú prioritne 
určené na prezenčné štúdium. Tu je potrebné zaradiť: časopiseckú čitáreň, študovňu 
v centrálnej požičovni, regionálnu študovňu, hudobné oddelenie a oddelenie odbornej 
literatúry v centrálnej požičovni.  

Špeciálne dokumenty, CD a DVD sa požičiavali prezenčne v regionálnej študovni a na 
hudobnom  oddelení. V rámci zvukových kníh pre slabozrakých a nevidiacich sa absenčne 
vypožičalo 2 200 MP3. 

Výpožičky jednotlivých druhov literatúry v percentách boli rozložené nasledovne: 
odborná literatúra pre dospelých 15,86 %, krásna literatúra pre dospelých 61,93 % odborná 
literatúra pre deti 1,41 %, krásna literatúra pre deti 7,02 %, periodiká 13,78 %. 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. 

Z empirických poznatkov pracovníkov knižnice vyplýva, že z beletrie čitatelia najviac 
požadovali detektívne romány a romány pre ženy od slovenských autoriek. Najmenej bola 
žiadaná poézia, vojnové romány, dráma a humor. Z náučnej literatúry záujem používateľov 
bol najmä o psychológiu, zdravovedu, životopisy, sociálnu prácu, šport a dejiny. Knihy 
z oblasti matematiky, fyziky, techniky a práva boli menej žiadané.  

Absenčné výpožičky podľa druhov literatúry znázorňuje nasledujúca tabuľka a graf. 
 

Absenčné výpožičky, percentá podľa druhov fondov 2017   
Pracovisko % % % % % 

odb. pre krásnej pre odb. pre krásnej pre periodík 
dospelých dospelých deti deti 

Centrálna požičovňa 22,35 % 70,74 % 1,25 % 5,66 % 0 % 
Čitáreň 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 93,13 % 
Hudobné oddelenie 47,54 % 0,00 %  0,00 % 0,00 % 11,73 % 
Regionálne 80,25 % 14,81 % 0,00 % 0,00 % 2,47 % 
Pobočka KVP 14,45 % 67,78 % 2,58 % 10,45 % 5,02 % 
Pobočka Barca 3,38 % 40,41 % 9,32 % 40,79 % 6,04 % 
Pobočka Terasa 18,36 % 65,57 % 0,23 % 1,14 % 14,67 % 
Pobočka Nad Jazerom 10,62 % 71,85 % 1,36 % 8,88 % 7,29 % 
Pobočka Furča 8,98 % 76,58 % 0,92 % 6,49 % 7,03 % 
Pobočka Šaca 10,57 % 55,11 % 4,13 % 24,27 % 5,88 % 
SPOLU 15,86 % 61,93 % 1,41 % 7,02 % 13,78 % 

 
 

                                                      
8 Použiteľná presná definícia prezenčnej výpožičky z hľadiska štatistickej evidencie v praxi neexistuje. 
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Služba biblioboxu je používateľmi všetkých pracovísk knižnice veľmi vyhľadávaná, čo 
potvrdzuje  štatistika jej využitia. V hodnotenom období ju využilo 1 171 používateľov (v r. 
2016 = 682) a týmto spôsobom do knižnice bolo vrátených 2 406 kníh (v r. 2016 = 1299 
kníh). Používatelia pozitívne hodnotia túto možnosť vrátenia kníh mimo výpožičného času 
knižnice a podľa slov pracovníkov oceňujú aj  umiestnenie biblioboxu v obchodnom centre.   

Množstvo vypožičaných kníh jednotlivých autorov ovplyvňuje množstvo kníh od týchto  
spisovateľov. V hodnotenom roku najpožičiavanejšími autormi na všetkých pracoviskách 
služieb v celej knižnici boli nasledujúci autori: 1. Dominik Dán  (2 481 výpožičiek), 2. Jana 
Pronská (1 842 výpožičiek), 3. Mária Hamzová (1 509 výpožičiek), 4. Jo Nesbo (1 102 
výpožičiek), 5. Henning Mankell (920 výpožičiek). 

Už tradične stabilnú celkovú časť výpožičiek tvorili periodiká. Napriek tomu, že „obsahová 
životnosť“ je u nich podstatne nižšia ako u kníh, zo strany čitateľskej verejnosti je o periodiká 
pomerne vysoký záujem. Najviac výpožičiek periodík je realizovaných v čitárni v centrálnej 
knižnici, kde v hodnotenom roku bolo absenčne vypožičaných 30 087 novín a časopisov. 

Služba rezervácie sa využívala najmä pri knihách. V prípade beletrie sa táto služba 
využívala najmä u novo zakúpených kníh. Na uspokojenie čo najväčšieho počtu požiadaviek, 
fungovala automatická služba sms rezervácie. Systém sa už osvedčil, stále je vylepšovaný 
a používatelia vyjadrovali veľkú spokojnosť a služba sms rezervácie sa tak stala už 
samozrejmosťou. V hodnotenom roku bola upravená čakacia doba v systéme rezervácií. 
Elektronicky vieme „zastihnúť“ 90 % používateľov. S písomným kontaktom máme 6 % 
používateľov. V prípade zaslania oznámenia o rezervácii sms správou, čakacia doba 
dokumentu sa zo sedem dní skrátila na tri dni. Tak sa dostal používateľ ešte skôr 
k rezervovanému dokumentu a žiadaný titul sa tak skôr dostal k používateľovi. Čakacia doba 
sedem dní ostáva pri rezerváciách, ktorých oznámenie používateľovi bolo posielané poštou.  

SMS služba sa uplatňovala aj na pripomienky pri nevyzdvihnutí rezervovaného 
dokumentu, na pripomienky pred vypršaním výpožičnej doby vypožičaného dokumentu a aj 
na samotné upomínanie používateľov. V hodnotenom roku pracovníci vybavili 6 855 
rezervácií dokumentov, čo je o 1 761 viac ako v roku 2016 (5 094 rezervácií). 
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Prezenčne sa najviac požičiavali dokumenty na 
miestach, kde boli zriadené samostatné študovne 
a čitárne (centrálna požičovňa – čitáreň, študovňa  
a oddelenie odbornej literatúry, regionálna 
študovňa a hudobné oddelenie). Prezenčné 
výpožičky boli v menšom počte uskutočňované na 
každom pracovisku služieb, ale najpočetnejšie 
prezenčné výpožičky sa uskutočňovali pri 
periodikách, v čitárni centrálnej požičovne,  v počte 
58 886. Boli zaznačované v KIS Clavius 
prostredníctvom čiarového kódu. Obvykle tu nešlo 

o štúdium, ale o relaxačné čítanie novín a časopisov. V celej knižnici bolo prezenčne 
vypožičaných 70 296 dokumentov.  

O počte absenčných výpožičiek na jedného registrovaného používateľa informuje tabuľka 
a graf. Registrovaný používateľ si v hodnotenom roku absenčne vypožičal v priemere 31,03 
knižničných jednotiek (Štandard 30). V porovnaní s predchádzajúcim rokom si jeden 
používateľ vypožičal o 7,71 knižničnej jednotky viac. Najmenej, 8,95 knižničných jednotiek na 
jedného používateľa, bolo vypožičaných na hudobnom oddelení.  Tu sa jedná o špeciálne 
dokumenty, z ktorých sa väčšina absenčne nepožičiava. 

Najviac kníh v priebehu jednej návštevy používateľa bolo vypožičaných na pobočke 
Terasa (45,86) a na pobočke Nad jazerom (33,95). Tento štatistický údaj bol najvyšší na 
týchto dvoch pracoviskách, kde prevažnú časť čitateľov tvorili seniori s pomerne značným 
objemom voľného času a ich čitateľská aktivita v porovnaní s ostatnými čitateľmi je 
podstatne vyššia. 
 

  
 

Počet výpožičiek na 1 zamestnanca  vykonávajúceho knihovnícke činnosti  predstavuje 
11 255  absenčných výpožičiek (štandard 10 500 – 12 000). 

Knižnica poskytovala pre svojich používateľov okrem zvyčajných služieb a aktivít aj 
prístup na internet a vyhľadávanie informácií prostredníctvom internetu. Ten je už súčasťou 
každodennej práce knihovníkov,  ale aj naďalej čitateľmi  verejnej knižnice veľmi žiadaným  
informačným zdrojom. Každý registrovaný používateľ knižnice má možnosť prostredníctvom 
počítačov rozmiestnených v priestoroch pracovísk služieb vyhľadávať dokumenty v katalógu 
knižnice. Vyhľadávať informácie na internete bezplatne je umožnené registrovaným 
používateľom v obmedzenom čase, a to 20 hodín za mesiac. 
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Pracovisko Počet 
Hudobné oddelenie 8,95 
Centrálna požičovňa 24,57 
Pobočka Barca 24,79 
Pobočka Šaca 24,81 
Pobočka KVP 26,45 
Pobočka Furča 31,31 
Pobočka Nad jazerom 33,95 
Pobočka Terasa 45,86 
SPOLU 31,03 
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3.2.3.1  Študovňa odbornej literatúry  
 
Študovňa obsahuje približne 2 000 knižných titulov a poskytuje 9 študijných miest. 

Priestor s počítačmi umožňuje šiestim používateľom prístup na internet pomocou 
technológie klient/server. 

Aj rok 2017 bol rokom viacerých zmien – investičných, technických i organizačných.  
V rámci investičných stimulov došlo počas roka k 2 zásadným zmenám. V prvom polroku 

boli vymenené okná v študovni, vybrúsené a nalakované parkety, vymaľovaný priestor 
študovne a nakúpené nové stoličky.  To si vyžiadalo vysťahovanie nábytku a znemožnenie 
prezenčných výpožičiek v dĺžke 2 týždňov. V druhom polroku boli vymenené okná, 
v priestore celého 1. poschodia boli opravené steny a následne boli vymaľované. Vďaka 
rýchlemu postupu prác sa tieto zmeny negatívnym spôsobom neodrazili na počte 
návštevníkov, ani na počte využitých služieb, práve naopak. Obnova priestoru študovne ju 
výrazným spôsobom zmodernizovala a zútulnila, zvýšila sa jej návštevnosť. 

Multimediálne počítače boli v prvom polroku 2016 vyradené z prevádzky. Záujem a dopyt 
po možnosti prehrávať multimediálny obsah internetu pretrvával však u používateľov aj 
naďalej. V roku 2017 vďaka spolupráci s informačnými technikmi sa podarilo vymeniť 
pôvodný server za nový. Hoci koncové zariadenia majú viac ako 10 rokov, nový server 
umožnil ich použitie pri multimediálnom obsahu internetu (možnosť počúvať Youtube na 
vlastných či našich slúchadlách).  Zatiaľ čo v roku 2016  bolo možné využiť službu Youtube 
jedine na 2 multimediálnych počítačoch, v roku 2017 sme rozšírili vďaka uvedenej zmene 
túto možnosť na 6 počítačov technológie klient/server. 

Z hľadiska organizácie práce došlo ku zmene dňa 1.7.2017, kedy vstúpil do platnosti nový 
Knižničný a výpožičný poriadok. Na základe zmien v ňom uvedených, bol zavedený nový 
systém evidencie internetu. Pre používateľov bol poskytnutý každomesačný 20 hodinový 
bezplatný paušál pri využívaní internetu. Súčasne bol spustený nový systém plateného 
internetu po vyčerpaní bezplatného paušálu. 

V roku 2017 bol internet následkom uvedených zmien využitý 2 379 krát. Oproti roku 
2016 jeho využitie uspokojivým spôsobom vzrástlo o 26 využití. Prístup na internet na 
zariadeniach používateľov vďaka službe WI-FI značne narástlo oproti minulým rokom. 
Využitie študovne a voľných stolov v priestore celého 1. poschodia na štúdium vlastných 
materiálov zahraničnými študentmi opäť narástlo. Aj prezenčné využitie knižničných 
dokumentov našimi čitateľmi malo rovnakú tendenciu. Zatiaľ čo za posledné 2 roky využitie 
uvedených služieb medziročne vzrástlo o 353 v roku 2015, v roku 2016 o ďalších 301, v roku 
2017 sme zaznamenali rekordný medziročný nárast o ďalších 842 využití. Celkový počet 
využití študovne a 1. poschodia narástol oproti roku 2016 z pôvodných 1 239 využití až na  
2 081 v roku 2017. Modernizácia priestorov  v tom určite zohrala kľúčovú rolu. 

Záujem o spracovávanie rešerší prostredníctvom odborných knižničných pracovníkov 
v roku 2017 iba mierne poklesol (na 28 ks), nakoľko študujúci používatelia si ich vypracúvajú 
samostatne, alebo aj pod odborným vedením uvedených pracovníkov. Za účelom zvýšenia 
počtu odborných pracovníkov, schopných pomôcť používateľom pri tejto službe bolo 
uskutočnené v marci 2017 interné školenie – Spracovanie rešerše. 

Žiadané knižné publikácie, ktoré nemáme v našom fonde sme úspešne zabezpečovali 
čitateľom prostredníctvom služieb MVS a MMVS. Hoci za posledné roky sme zaznamenali 
stále rastúci trend, v roku 2017 využitie uvedených služieb pokleslo na 108 knižných 
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jednotiek zabezpečených formou originálu. Vďaka zvýšenej finančnej podpore zriaďovateľa 
na nákup nových knižničných jednotiek bolo možné zabezpečiť vyšší počet vlastných kníh, ich 
využitie vzrástlo. Súčasne s tým súvisí pokles uvedených MVS služieb, nakoľko informačná 
potreba našich používateľov je vo väčšej miere uspokojená našimi materiálmi. 

Využitie služby JASPI (poskytovanie právnych informácií), o ktorú je tradične najmenší 
záujem, malo klesajúcu tendenciu, nakoľko právne informácie sú dlhodobo voľne prístupné 
širokej verejnosti na viacerých webových sídlach. 

Vo využití služieb skenovania a xeroxovania dokumentov bol zaznamenaný vyrovnaný 
stav. V roku 2017 odborný pracovník oddelenia Študovne odbornej literatúry opäť lektoroval 
1 krát kurz: „Základy počítačov a vyhľadávania na Internete“. 

V máji 2017 v rámci projektu Knižnice pre vzdelávanie 50 plus, a to konkrétne 
prostredníctvom neformálneho vzdelávacieho cyklu: „Nájdi svojich predkov – vytvor 
rodostrom“ účastníci vzdelávania absolvovali záverečné 2 stretnutia s praktickým 
vyhľadávaním informácii práve v priestore nášho pracoviska na šiestich počítačoch typu 
klient/server. 

Celkový počet všetkých poskytnutých služieb oproti roku 2016 narástol o 785. 
 

Počet využití jednotlivých služieb Študovne odbornej literatúry za rok 2017: 
 

Obdobie Internet Xerox Skener Študovňa Rešerše JASPI MVS 
ROK 2017 2379 152 16 2081 28 6 108 

3.2.3.2 Hudobné oddelenie  
 

Základné ukazovatele činnosti hudobného oddelenia boli v roku 2017 ovplyvnené 
obmedzením jeho prevádzky z dôvodu obnovy interiéru, ktoré si vyžadovalo úplné 
vyprázdnenie priestorov (maľovanie, brúsenie parkiet). Pre verejnosť bolo oddelenie 
zatvorené v čase 21.6. – 24.7.2017 a v nasledujúcich dvoch mesiacoch poskytovalo služby 
v obmedzenom režime. Kvôli dlhej čakacej dobe na  dodanie nového nábytku bol v tom čase 
verejnosti k dispozícii len fond kníh a periodík, čo sa prejavilo predovšetkým na poklese 
absenčných výpožičiek hudobnín. Služby v plnom rozsahu boli poskytované až v posledných 
troch mesiacoch minulého roka. 

Po dobrých skúsenostiach z minulosti pokračovalo využívanie dobrovoľníckej práce. 
V prvom polroku bol do základov pravidiel katalogizácie v knižničnom systéme Clavius 
zaučený dobrovoľník, prijatý na výpomoc pri elektronickej evidencii a digitalizácii fondu 
gramoplatní. Po jeho osvedčení bolo v druhom polroku vďaka úspešnému projektu 
podanému na úrad práce na hudobnom oddelení vytvorené chránené pracovisko. Celkovo 
bolo v minulom roku zdigitalizovaných 69 titulov gramoplatní z oblasti slovenského 
autentického folklóru, čo po následnom spracovaní predstavuje vytvorenie 805 
samostatných zvukových súborov.  Všetky doteraz zdigitalizované nosiče (199 titulov čo 
predstavuje 1758 zvukových súborov) boli v priebehu roka skatalogizované, podrobne 
popísané a zaradené do on-line katalógu, čím sa vytvorili predpoklady pre budovanie 
digitálnej knižnice. Pokračovalo taktiež spätné spracovávanie staršieho  fondu zvukových 
dokumentov, z ručnej do elektronickej evidencie bolo preradených a skatalogizovaných 
spolu 566 titulov gramoplatní a 506 titulov CD. Pracovníčka oddelenia sa celoročne podieľala 
na akvizícii a následne i katalogizácii nových prírastkov doplňovaním záznamov 
predmetovými heslami a v prípade hudobnín a zvukových dokumentov i tvorbou 
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analytických popisov. Celoročne prebiehala taktiež revízia on-line katalógu (zlučovanie 
duplicitných autorít, oprava hesiel ap.). 

Kolektívne podujatia zrealizované v minulom roku na hudobnom oddelení možno už 
tradične rozdeliť na výlučne hudobné, hudobno-literárne a podujatia iného zamerania. Na 
základe dlhoročnej spolupráce so Základnou umeleckou školou M. Hemerkovej bola s touto 
inštitúciou uzatvorená dohoda o vzájomnej spolupráci. V rámci spoločných aktivít sa 
uskutočnil novoročný koncert pre dôchodcov a cyklus koncertov Hudobné nástroje kedysi 
a dnes, ktorý ponúkol okrem vystúpení najúspešnejších žiakov školy i obrazovú projekciu  
prezentujúcu zaujímavosti a rarity zo sveta hudobných nástrojov. Z ďalších živých 
koncertných vystúpení môžeme spomenúť 2 koncerty speváckeho oddelenia Konzervatória 
Timonova 2, tradičný sviečkový koncert na nádvorí v rámci Medzinárodného festivalu 
mládežníckych orchestrov a zborov (vystúpil na ňom 40-členný balalajkový súbor 
z Užhorodu) a Vianočný koncert v podaní  súboru komornej hudby z Prešova Thesaurus 
musicus. 

V rámci jubilejného 10. ročníka literárno-hudobných programov Už vím, co budu číst... , 
ktoré knižnica realizuje v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach boli pripravené  tri 
stretnutia, venované osobnostiam K. J. Erbena resp. A. Dvořáka (Zlatý kolovrat), W. Matušku 
a M. Formana. Za výnimočné podujatie možno považovať prezentáciu knihy muzikologičky 
PhDr. Lýdie Urbančíkovej Drahomíra Bargárová – prvá slovenská operná režisérka, ktorej sa 
zúčastnili významné osobnosti kultúrneho života Košíc a  v rámci programu vystúpil okrem 
iných sólista opery ŠD p. Maxim Kucenko. 

Z nehudobných podujatí sa veľkej pozornosti tešili tri stretnutia Slovensko-českého klubu 
– besedy s českými spisovateľmi Evou Tvrdou a Otomarom Dvořákom a prednáška 
Masarykova kolónia bankových úradníkov v Košiciach. V dňoch 25.-27.4. 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 20 
podujatí, ktoré navštívilo spolu 1090 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.  Služby oddelenia i naďalej využívalo pomerne veľa 
čitateľov z iných pobočiek, čo je spôsobené jedinečnosťou jeho fondu. Pracovníčka oddelenia 
prispela  k zlepšeniu doplňovania špeciálnych fondov získaním sponzorského príspevku na 
nákup notového materiálu. 

3.2.4 Vzdelávacie a kultúrne podujatia 
 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) svojou činnosťou neustále potvrdzuje 
status významnej kultúrnej inštitúcie. Dokazuje to nielen prostredníctvom hlavných 
knižničných činností, ale nemalou mierou k svojmu dôležitému postaveniu v kontexte 
slovenského knihovníctva prispieva aj organizovaním vysokokvalitných vzdelávacích 
a kultúrnych podujatí. Ich cieľom je osloviť a prilákať do knižnice nielen ľudí, ktorí sú 
čitateľmi VKJB, ale aj širokú verejnosť. 

Jednotlivé kultúrno-vzdelávacie podujatia sa konali na všetkých pracoviskách knižnice. 
V sledovanom období bolo celkovo zorganizovaných 668 podujatí, čo je o 46 menej ako 
v roku 2016. K spomínanému súčtu najväčšou mierou prispeli: centrálna požičovňa (189), 
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pobočka č. 14 – Šaca (150) a pobočka č. 7 – Terasa (99). Oproti predchádzajúcemu roku sa 
najvýraznejšie zvýšil počet aktivít v pobočke č. 5 – Barca (o 26) a na regionálnom oddelení (o 
17). Sumár uskutočnených akcií v pobočke Šaca a Barca významne ovplyvnila aj skutočnosť, 
že v blízkom okolí sa nenachádza žiadne pracovisko Knižnice pre mládež mesta Košice. 
V porovnaní s rokom 2016 sa ale zároveň znížil celkový počet akcií. Najvýraznejšie sa to 
prejavilo v pobočke č. 13 – Furča, kde klesol počet podujatí o 59 a v centrálne požičovni o 19.  
Za poklesom počtu akcií stoja predovšetkým personálne zmeny na uvedených pracoviskách.  

Celkovo bolo na akciách prítomných 37 037 účastníkov, čo je o 28 590 menej ako 
v predchádzajúcom období. Tento vysoký pokles súvisí s tým, že sa v sledovanom roku 
pristúpilo k zjednoteniu metodiky vykazovania návštevníkov, ktorá vychádza z presnejšej 
evidencie zavedenej v roku 2017. 

Z celkového počtu 668 podujatí, 118 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. 11 – Nad Jazerom a č. 2 – KVP. 
 

Počty podujatí na jednotlivých pracoviskách v roku 2017 
 

Pracovisko 

Vzdelávacie a 
kultúrno-spoločenské 
podujatia pre 
verejnosť 

Z toho informačná 
výchova 

Centrálna požičovňa 189 51 

Hudobné oddelenie 22 1 

Regionálna študovňa 41 10 

Pobočka č. 2 - KVP 42 17 

Pobočka č. 5 - Barca 74 9 

Pobočka č. 7 – Biely dom 99 3 

Pobočka č. 11 – Nad Jazerom 24 19 

Pobočka č. 13 - Furča 27 6 

Pobočka č. 14 - Šaca 150 2 

S P O L U 668 118 
  

V sledovanom roku sa VKJB naďalej intenzívne venovala organizovaniu cyklov 
neformálneho vzdelávania, ktoré sa medzi verejnosťou stretávajú s veľkým záujmom. Išlo 
napríklad o súbor prednášok V harmónii s prírodou na tému záhradná a krajinná tvorba 
v prostredí mesta a okolia; vzdelávací cyklus s názvom Nájdi svojich predkov, vytvor 
rodostrom pre tých, ktorí chcú poznať históriu – genézu svojho rodu;  päťdielny cyklus 
neformálneho vzdelávania pre dospelých s názvom Nádej v umení so zameraním na výtvarné 
umenie. Pozitívnym prijatím a veľkou návštevnosťou sa vyznačovali cestovateľské prednášky 
spojené s fotoprezentáciou, ktoré sa konali predovšetkým v pobočke č. 7 - Terasa 
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a centrálnej požičovni. Z pomedzi nich najviac zarezonovalo rozprávanie travel blogerky Júlie 
Antožyovej o jej živote na Bali.  Vďaka vzdelávacím podujatiam sa zintenzívnila aj klubová 
činnosť knižnice. Vznikol umenovedný klub pre milovníkov výtvarného umenia Nádej 
v umení, ktorý je prirodzeným vyústením a naplnením cieľov interaktívnych workshopov 
a tvorivých dielní, ktoré sa pod rovnakým názvom organizovali v centrálnej požičovni 
knižnice. Pri knižnici naďalej pôsobia – literárny klub KOLIK, Klub kreatívnych rúk, Klub 
turistov Víkend a Čitateľský klub pri VKJB.  

Výrazný úspech zaznamenali podujatia realizované v rámci projektu Nielen zabudnuté 
príbehy, kde bolo zorganizovaných 13 aktivít. Išlo o 2 prednášky, 4 workshopy, 5 tematických 
potuliek mestom Košice, výstavu a dramaticko-hudobné pásmo. Prednášky priblížili dejiny 
Židov v Košiciach, holokaust a osudy košických Židov s účasťou preživšieho. Štyri workshopy 
boli zamerané na predstavenie tradičných židovských sviatkov, židovskej kuchyne formou 
prípravy vybraných jedál a využil sa aj formát tzv. „živej knižnice“ na tému holokaust 
s účasťou preživších. Zorganizovali sme aj päť peších tematických potuliek Židovské Košice, 
v rámci ktorej študenti spoznali stavby viažuce sa k židovskej kultúre v meste, najmä 
synagógu a Galériu Ľudovíta Felda.  Pre širokú verejnosť bola sprístupnená výstava Mifgaš – 
Stretnutie so židovskou históriou, kultúrou a tradíciami. Pre nich bolo určené aj hudobno-
dramatické pásmo Príbehy z Talmudu – legendy a učenie starej židovskej tradície. 

Časť podujatí bola organizovaná v rámci Týždňa slovenských knižníc, teda v období 13.-
19. marca 2017. 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 úspešnou autorkou ženských románov Beou Bazalovou. 
Pre najmladších sme pripravili stretnutie s obľúbenými spisovateľmi pre deti Valentínom 
Šefčíkom a Elenou Elekovou. Program Týždňa slovenských knižníc ponúkol čitateľom aj 
tvorivé dielne, prednášky či koncert. 

Z aktivít zameraných na propagáciu literatúry a umenia boli veľmi dobre prijaté literárno-
hudobné večery z cyklu 1+1. Koncepcia projektu, 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 – Vandu Rozenbergovú, Silvestra Lavríka, Silviu 
Bystričanovú, Danu Košickú, Maroša Hečka a ďalších. V roku 2017 sme začali s organizovaním 
Čitateľského klubu pri VKJB pod vedením známej recenzentky a blogerky Beaty Beregrad 
Grünmannovej. V rámci spoločných stretnutí mohli zúčastnení diskutovať na zaujímavé 
literárne témy a vzájomne zdieľať svoju záľubu v knihách a čítaní. 

Vysokou úrovňou sa aj naďalej vyznačujú podujatia, ktoré sa konajú v priestoroch 
hudobného oddelenia a tiež na zrekonštruovanom nádvorí Barkóczyho paláca – ostrove 
kultúry. Bolo tu zorganizovaných viacero triednych koncertov ZUŠ, DVD projekcií opier, 
prednášok, besied, autorských čítaní, koncertov, hudobných a literárnych večerov. Pri ich 
organizovaní knižnica úzko spolupracovala s Českým spolkom v Košiciach, ZUŠ M. 
Hemerkovej, Konzervatóriom Timonova 2, Slovensko-českým klubom a inými. 

Nadštandardnú úroveň mali aj kultúrno-vzdelávacie podujatia, ktoré sa konali na 
regionálnom oddelení – prednášky Dejepisného spolku patrili medzi najnavštevovanejšie.  
V rámci nich odzneli príspevky k témam: Židia v multikultúrnych Košiciach v rokoch 1841 – 
1938; Toalety, hygiena a kanalizačný systém v historických budovách Košíc a mnohé ďalšie. 
Veľký mediálny ohlas zaznamenala výstava Mifgaš a Sola Scriptura zorganizovaná pri 
príležitosti 500. výročia reformácie v Košiciach.   
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Jednotlivé pracoviská knižnice usporiadali aj množstvo podujatí pre deti a mládež. 
Pobočka  č. 5 – Barca sa zapojila do celoslovenského čitateľského maratónu Čítajme si 2017. 
Knižnica pripravila pre detských čitateľov besedy s ich obľúbenými autormi Valentínom 
Šefčíkom (pobočka č. 2 – KVP, pobočka č. 14 – Šaca), Hanou Lasicovou (centrálna požičovňa), 
Elenou Elekovou (centrálna požičovňa, pobočka č. 13 – Furča), Ruženou Anďalovou (pobočka 
č. 2 – KVP, pobočka č. 5 - Barca). Na všetkých pracoviskách knižnice sa konali rozmanité 
aktivity na podporu čítania u detí (dramatizácie, zážitkové čítania, hlasné čítania) – Danka 
a Janka sa predstavujú, Mimi a Líza, O snehuliakovi s horúcim srdcom, Mačkin dom, Zlatá 
priadka, Meduška, Ako škriatok Vendelín zachránil les a mnoho ďalších. Pri príležitosti 
vianočných sviatkov zorganizovala knižnica tematické podujatie Rozprávkové Vianoce 
s knihou v knižnici, ktorého súčasťou boli rozprávania o zvykoch, čítania rozprávok, tvorivé 
dielne a workshopy.  

VKJB zaznamenala významný posun aj v oblasti výstavníckej činnosti. Výstavy sú vysoko 
profesionálne, koncepčne a formálne výborne zvládnuté. Organizujú sa takmer na všetkých 
pracoviskách knižnice, avšak najväčší úspech zaznamenali výstavy konajúce sa v priestoroch 
centrálnej požičovne a na regionálnom oddelení.   

Knižnica sa zapojila do celoslovenských podujatí – Dni českej kultúry, Čítajme si 2017 
a Týždňa slovenských knižníc. Pri realizácii viacerých svojich aktivít úzko spolupracovala 
s Dejepisným spolkom v Košiciach, Slovenskou numizmatickou spoločnosťou, Združením 
Ester, Evanjelickou cirkvou a. v. zbor Košice, Reformovanou kresťanskou cirkvou v Košiciach, 
Hotelovou akadémiou Južná trieda, Strednou priemyselnou školou strojníckou, Základnou 
školou v  Šaci, Bocskaiho spoločnosťou a inými spriatelenými inštitúciami. 
 

3.2.4.1 Výstavná činnosť 
 

Rok 2017 bol bohatý a pestrý aj v oblasti výstavnej činnosti. V mesačných až 
dvojmesačných intervaloch sa striedali výstavy rôznych umeleckých žánrov vo vstupnej hale 
centrálnej požičovne, tradičné fotografické výstavy sa realizovali  v pobočke OC Torysa a na 
medziposchodí centrálne požičovne. V pobočke P7 na Tr. SNP 48 sa v minulom roku začal 
nový výstavný cyklus, ktorým chceme verejnosti predstaviť práce regionálnych remeselníkov 
a umelcov. Aj v tomto roku pokračovala úspešná spolupráca s našimi partnerskými 
organizáciami, ako Český spolok, OZ Ester a Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach pri 
príprave a realizácii výstav. 

Výnimočnou bola výstava ukážok z nového komiksu Príbehy spod Karpát, ktorý vznikol 
ako jeden z výstupov projektu Cestujúce bábky, ktorého hlavným nositeľom bolo Bábkové 
divadlo v Košiciach s ďalšími partnermi. 
 
Hviezdoslavova 5  

Nova po Nove – výstava k 40. výročiu založenia Fotoklubu NOVA prezentovala prácu 
členov fotoklubu za uplynulý rok. Súčasťou výstavy bola aj prezentácia literatúry z fondu 
knižnice s témou fotografia, fotografovanie, foto-publikácie. Termín: 4.-31. január  2017 

Valentínska výstava ľúbostnej poézie z fondu knižnice – ako inšpirácia pre všetkých 
zaľúbených. Termín: 10.-25. február 2017 

Ticho v mušli – výstava fotografií  a poézie autorskej dvojice fotografa Juraja Fleischera 
a básnika Jána Mičucha. Vystavené fotografie boli doplnené poéziou a vytvárali symbiózu 
obrazu a textu. Výstava začala vernisážou. Termín: 10.-30. marec  2017 
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Symboly jari – výstava kraslíc od výrobcov zo Zemplína a Košíc, drevené vtáčiky mladého 
drevorezbára zo Sedlíc, bola jednou z výstav prezentujúcich tradičnú kultúru viažucu sa 
k Veľkonočným sviatkom. Súčasťou výstavy bola vernisáž s kultúrnym programom.  
Sprievodnými podujatiami  výstavy boli aj tvorivé dielne na Hviezdoslavovej 5 (6.6.2017) 
a v Barci (5.4.2017) pod názvom Naj... kraslica je vlastnoručne vyzdobená, ktorej sa 
zúčastnili deti, dospelí  aj celé rodinky. Termín: 3.-28. apríl 2017 
 

AMFO 2017 – výstava najúspešnejších fotografií ocenených na regionálnom kole 
celoslovenskej súťaže amatérskej fotografie. Výstavu pripravilo pracovisko KCÚBAR 
v Košiciach. Krátkodobá výstava trvala od 24.4. do 4.5.2017. Súčasťou bolo i slávnostné 
vyhlásenie výsledkov súťaže v konferenčnej miestnosti centrálne požičovne. 

Výstava  fragmentov z komiksu Príbehy spod Karpát – netradične nainštalovaná na 
maliarskych stojanoch, bola  súčasťou prezentačných aktivít výstupov projektu Cestujúce 
bábky. Hlavnými partnermi projektu boli  Košický samosprávny kraj, Bábkové divadlo 
v Košiciach a Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Na ukrajinskej strane na 
projekte spolupracovalo Zakarpatské akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA 
a Asociácia študentov – ekonómov Zakarpatska  ASEZ. Projekt bol podporený zo zdrojov  
Nórskeho finančného mechanizmu  a zo štátneho rozpočtu. Knižnica bola oslovená na 
spoluprácu za účelom prezentácie výstupov projektu. Termín: 27.apríl-30.máj 2017, časť 
presunutá do 31. augusta 2017 (prechod medzi halou a beletriou). Sprievodnými 
podujatiami boli tvorivé workshopy s kreatívnym  tímom komiksu Príbehy spod Karpát.  
Spisovateľ Peter Karpinský  predstavil komiks ako špecifický literárny žáner a to tak, že zboril 
všeobecné predsudky. Výtvarníci  Tomáš Gladiš, Ivana „Kiwi“ Košťálová a Martin „Cuco“ 
Luciak predstavili svoju tvorbu aj mimo práce na prezentovanom komikse. V centrálnej 
požičovni bol workshop určený  študentom Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach kde 
mali výtvarne spracovať krátky príbeh do komiksu s možnosťou aktívne komunikovať 
s autormi. V Šaci sa workshopu zúčastnili žiaci 7. ročníka ZŠ, ktorí po krátkej inštruktáži 
vytvárali komiks na základe vlastnej literárnej predlohy. Pracovali v skupinách a každý 
v skupine sa podieľal na znázornení príbehu komiksovými obrázkami, ktoré na seba 
nadväzovali. 

Jubileum – výstava olejomalieb amatérskeho výtvarníka Michala Sabo Baloga, 
oceneného predsedom KSK za prínos v oblasti kultúry ako neprofesionálneho výtvarníka,  pri 
príležitosti jeho životného jubilea. Výstava bola predajná. 10 % z hodnoty predaných diel 
daroval autor OZ Priatelia Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na podporu nákupu 
literatúry. Súčasťou výstavy bola aj jej vernisáž s kultúrnym programom. Termín: 5.máj-9.jún 
2017  

Keramika – tradícia a súčasnosť – výstava s vernisážou spojená s realizáciou  tradičného  
medzinárodného folklórneho festivalu Cassovia Folkfest 2017. Tradičnú keramiku 
reprezentoval hrnčiar a keramikár Igor Macák a súčasnú keramiku práce absolventov 
posledného ročníka študijného odboru keramika spred  siedmych rokov  ŠUV KE, ktorý chce 
škola opäť otvoriť.  Termín: 15. jún-31. august 2017 
Sprievodným podujatím bola 21. júna 2017 tvorivá dielňa „Vyrobte si z hliny“, ktorej sa 
zúčastnilo vyše 60 účastníkov. Dospelí aj deti mali možnosť modelovať a točiť na hrnčiarskom 
kruhu s pomocou lektorov (Igor Macák a Mgr. Art. Ľudmila  Benková, pedag. ŠUV KE). 
Výrobky boli vypálené v hrnčiarskej  peci ŠUV KE. 
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Rieka plná života – interaktívna výstava s vernisážou v rámci umeleckých workshopov 
„Nádej v umení“ – predstavila aj práce účastníkov dvoch workshopov (maľba na kalené sklo 
– svietniky, kvety – maľba akrylovými farbami). Termín: 7.-29. september 2017 

Bedřich Hrozný – vedec, ktorý rozlúštil písmo Chetitov – dokumentačná výstava 
s vernisážou o práci významného vedca a bádateľa, gestorom výstavy bol  Český spolok. 
Termín: 4.-27. október 2017 

Zlatý život – výstava spojená s vernisážou predstavila tvorbu výtvarníčky a knižnej 
ilustrátorky Jany Šlosárovej, ktorá knižnici darovala 15 reprodukcií, tieto zdobia steny na 
Hviezdoslavovej 5 a na hudobnom oddelení na Hlavnej 48. Termín: 10. november-31.január 
2018 
 

Najkrajšie kalendáre Slovenska 2017 – prezentovala prestížnu súťaž slovenskej 
kalendárovej tvorby. Termín: august 2017 

Fotením za poznaním – dlhoročný člen klubu, Jozef Kalapoš sa svojimi fotografiami 
podelil o svoj pohľad na krajinu, prírodu a svet okolo nás. Termín: 13.apríl-31.máj 2017 

Pestrofarebná Južná Amerika – autorská výstava Ivana Schrétera, zachytávajúca  
prírodné scenérie Južnej Ameriky. Termín: 4.júl-5.september 2017 

Levanduľová – skupina 6 fotografov predstavila svoje trojročné potulky po Maďarsku 
a Francúzsku (Provensálsko) za levanduľou. Termín: 12.september-31.október 2017 

Zachytená vášeň – portrétista a profesionálny  fotograf Marek Janíčko,  predstavil svoju 
tvorbu kolekciou svadobných fotografií. Termín: 7.november-31.december 2017 
 
Pobočka Dargovských hrdinov, OC Torysa, Jaltská 1 

Fotografie Ing. Jána Takáča – jeho obľúbenou témou sú námety krajiny, architektúry, 
makrosvet flóry a fauny. V súčasnosti sa venuje infrafotografii, z ktorej mal aj autorskú 
výstavu v Košiciach. So svojimi fotografiami sa pravidelne zúčastňuje členských klubových 
výstav, mapových okruhov, na ktorých získali jeho fotografie rôzne ocenenia. V krajských aj 
celoslovenských súťažiach AMFO získal v roku 2012 1. cenu v oblasti čiernobielej fotografie. 
Zúčastňuje sa na medzinárodných výstavách – Strom Ružomberok, Fotofórum Ružomberok, 
Doprava Žilina,  kde v roku 2006 získal Zlatú medailu FIAP. Termín: 3.január-3.marec 2017 

Retro spomienky Edity Megovej – výstava fotografií renomovanej fotografky, nositeľky 
viacerých medzinárodných ocenení  a titulu AZSF. 
Vo svojej tvorbe sa venuje fotografii krajiny. Venovala sa aj aktu a v tejto tvorbe získala aj 
najviac ocenení. Ako fotografka vo vtedajších VSŽ Košice sa venovala fotografii 
makroštruktúr. Fotografovala vady ocele a tak vznikali rôzne abstraktné obrazy. 
Nezanedbateľnou súčasťou jej tvorby sú aj fotografie mestskej krajiny. Získala tiež cenu 
Fotofórum na medzinárodnom salóne Fotofórum Ružomberok v roku 1999. Okrem 
Slovenska vystavovala v Českej republike, Rumunsku, Maďarsku, Chorvátsku a Japonsku. 
Termín: 7. júl-6. september 2017 

Transmutácie – výstava fotografií Ing. Igora Šimka, ktorý  vystavuje od januára 1971. 
Získal množstvo ocenení doma aj v zahraničí – strieborná a bronzová medaila FIAP, plaketa 
ZSF Bratislava, KOS Košice, NOC Bratislava – za fotografickú a organizačno-výchovnú činnosť. 
Fotografické práce boli vystavené v cca 26 štátoch sveta – 52 autorských výstav na Slovensku 
aj v zahraničí. Autor je porotcom  domácich i medzinárodných fotografických súťaží 
a lektorom fotografických workshopov Termín: 6.október-6.november 2017 

Ján Uhrín – Výber z tvorby , výstava fotografií – Ing. Ján Uhrín sa fotografiou zaoberá od 
r. 1980. Jeho fotografické zameranie je krajina a v menšej miere portréty. Vystavoval 
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v  medzinárodných fotosalónoch  v Čechách, Poľsku, Rumunsku, Maďarsku, Mongolsku, 
Nemecku, Kanade, USA a v Luxembursku. Za svoju prácu získal zlatý odznak Zväzu 
slovenských fotografov za fotografickú činnosť a ďalšie ocenenia. Termín: 8. november 2017-
10.január 2018 
 
Pobočka na Terase, Tr.SNP 48 

Romantické hrdinky – reinštalácia úspešnej výstavy 44 porcelánových bábik 
predstavujúcich literárne hrdinky diel viktoriánskeho obdobia. Unikátna súkromná zbierka 
kostymérky Malej scény Štátneho divadla v Košiciach, Zlatice Hudákovej, nadchla 
návštevníkov aj v centrálnej knižnici. Termín: 12.1.-28.2.2017 

Kreatívne sestry – výstava z tvorby vedúcich klubu Kreatívne ruky, sestier Sabadkových. 
Výrobky z papiera, fimo – hmoty,  šperky z korálikov a čelenky s umelými kvetmi, či zdobené 
fľaše technikou decoupage, boli ukážkami ich tvorivosti a inšpiráciou pre návštevníkov 
knižnice. Termín:  marec – september 2017 

Cyklus Predstavujeme regionálnych remeselníkov a umelcov: Tvorba šperkára 
a keramikára Jozefa Sikoru predstavila práce skutočného majstra svojho remesla, 
predovšetkým jeho tepané medené šperky s vlastným výtvarným návrhom a dokonalým 
remeselným prevedením. Termín: 12. október 2017-15.január 2018 

Tvorba manželov Nehrebeckých: Skalné útvary a historické  pamiatky.  
Nehrebecký: Akvarely 

 
Regionálne oddelenie 

Mifgaš - Stretnutie so židovskou históriou, kultúrou a tradíciami – cieľom výstavy bolo 
predstaviť najdôležitejšie medzníky v živote košických Židov, osobnosti z kultúrneho 
i hospodárskeho prostredia, náboženské zvyky a tradície, významné stavby i jedinečnosť 
hebrejčiny. Prezentované boli prostredníctvom dobových fotografií, ilustrácií, článkov, 
reklám, autentických exponátov a výberom z tvorby autorov so židovským pôvodom. Výstava 
bola realizovaná v spolupráci so Združením Ester v rámci projektu Nielen zabudnuté osudy  s 
finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, program Kultúra národnostných 
menšín. Termín: 7.6.-31.7.2017 

Sola scriptura – výstava pripomínala 500. výročie reformácie s dôrazom na mesto Košice, 
pričom priblížila najdôležitejšie historické medzníky, architektonické pamiatky i osobnosti z 
prostredia dvoch najväčších protestantských konfesií pôsobiacich v meste – Evanjelickej a. v. 
cirkvi a Reformovanej kresťanskej cirkvi. Vystavené historické tlače – Výklady Svätého Písma, 
katechizmy, teologické diela a kancionály pochádzali z fondu knižnice. Výstava vznikla 
v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Košice, Maďarským Reformovaným cirkevným 
zborom v Košiciach a  Reformovaným cirkevným zborom v Lastovciach. Termín: 31.10.-
15.12.2017 

3.2.4.2  Vzdelávacie podujatia zamerané na celoživotné vzdelávanie 
 
Neformálne vzdelávanie v rámci projektu „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“ 

Vďaka realizácii projektu „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“ podporeného v rámci 
programu EREASMUS+, sa v priebehu roka 2017 realizovali 2 pilotné vzdelávacie cykly 
v oblasti neformálneho celoživotného vzdelávania. 

1. Vzdelávací cyklus: „Nájdi svojich predkov, vytvor rodostrom“. 
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Zámerom bola realizácia vzdelávania s využitím potenciálu, ktorý knižnica má, a to 
jedinečná zbierka regionálnych dokumentov a dlhodobá spolupráca odborníkov, ktorí sú 
združení v Dejepisnom spolku pôsobiacom v knižnici. V záujme zabezpečenia individuálnej 
práce lektorov s účastníkmi bol stanovený maximálny počet účastníkov na 12. Odozva zo 
strany verejnosti  bola pozitívna a vzhľadom na veľký záujem o danú tému a otázky na 
opakovanie vzdelávania, bolo napokon realizované aj pre 2. skupinu účastníkov.   
Manažér vzdelávacieho cyklu: Mgr. Erika Švedová 
Lektori : PhDr. Gabriel Szeghy, archivár, garant vzdelávacieho cyklu 
                Mgr. Martin Bartoš, archivár 
                Mgr. Tomáš Ondrejšík, historik 
Termíny realizácie:  

1. skupina: 11.5.2017-29.6.2017, 8 stretnutí, rozsah jedného stretnutia 90 minút 
2. skupina: 26.10.2017-14.12.2017, 8 stretnutí, rozsah jedného stretnutia 90 minút 
Podmienky výberu účastníkov: Frekventanti sa prihlasovali prostredníctvom 

elektronického formulára, bol určený maximálny počet účastníkov: 1. skupina 13, 2. skupina 
15, spolu 28 frekventantov.  Podmienkou bolo členstvo v knižnici, čím sme získali 16 nových 
čitateľov. Každý z účastníkov po ukončení vzdelávacieho cyklus získal Potvrdenie 
o absolvovaní  neformálneho vzdelávania. 

Realizácia vzdelávania: Okrem klasických  prednášok s powerpointovými prezentáciami, 
súčasťou vzdelávania boli ukážky publikácií z fondu knižnice (predovšetkým regionálneho 
oddelenia) k danej téme a tiež kópie archívnych dokumentov (poskytli lektori). 
Cvičenia súviseli aj s individuálnymi potrebami a záujmom účastníkov vzdelávania, ktoré 
konzultovali s lektorom a na poslednom stretnutí mali možnosť komunikovať so všetkými 
lektormi vzdelávania. Vzhľadom na obmedzené technické možnosti knižnice, frekventanti 
využívali pri praktických cvičeniach prevažne vlastné notebooky a tablety. 

Prednášané témy a cvičenia: 
1. stretnutie – Všeobecne o všetkých pomocných vedách historických /PVH/ (PhDr. 

Szeghy), 
2. stretnutie – PVH – Genealógia – teoretické základy, terminológia (Mgr. Bartoš), 
3. stretnutie – Prvá časť heuristického bádania – knižnice – odborná literatúra 

historická, genealogická a heraldická (Mgr. Ondrejšík), 
4. stretnutie – Druhá časť heuristického bádania – archívy – archívne pramene staré 

i nové (Mgr. Bartoš), 
5. stretnutie – Písmo a jazyk prameňa, PVH – Paleografia (PhDr. Szeghy), 
6. stretnutie – Genealógia v praxi, konkrétne príklady, vyhľadávanie vlastných predkov, 

zostavovanie rodokmeňa (Mgr. Bartoš), 
7. stretnutie – Genealógia v praxi, konkrétne príklady, vyhľadávanie vlastných predkov, 

zostavovanie rodokmeňa (Mgr. Bartoš), 
8. stretnutie – Otázky, jednotlivé konkrétne prípady, prekážky v bádaní a zostrojení 

rodostromu a iné (PhDr. Szeghy, Mgr. Bartoš, Mgr. Ondrejšík). 
 
Vzdelávací cyklus: „Nádej v umení“ 

Manažér vzdelávania: PhDr. Stella Mojžišová 
Špecifikami tohto typu vzdelávania  boli  autenticita, flexibilita a interaktivita, zachovaná 

počas celého procesu. Lektormi vzdelávania boli regionálni umelci, ktorí sa s účastníkmi 
podelili o svoju dominantnú oblasť  tvorby i svoj životný príbeh. Účastníci mali dostatočný 
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priestor na interakciu a praktické skúšanie všetkého, čo bolo  predstavené v úvodnej časti 
stretnutia.  

Na každom stretnutí boli využívané okrem tradičných foriem vzdelávania ako sú  
prednášky, powerpointové prezentácie a predstavenie literatúry knižného fondu k danej 
oblasti umenia,  aj prvky muzikoterapie a arteterapie. 
Pridanou hodnotou bola bilingválnosť stretnutí, realizovali  sa  tak v slovenskom ako aj 
v anglickom jazyku,  a  tým pádom umožnili účasť  i pre zahraničných uchádzačov. 
Každé stretnutie trvalo 3 hodiny. 
 

Lektori a termíny realizácie: 
1. O svetle s Ing. Zuzanou Bobrovskou – maľba tavených sklenených plastík – svietnikov 

Téma: Sklárske umenie 
Termín realizácie: 9.5.2017 
Počet účastníkov: 18      

2. O kráse s Ing. art. Andreou Príbytnou – akrylová maľba kvetov na plátno 
Téma: Teória farieb a maľba akrylom 
Termín realizácie: 3.6.2017 
Počet účastníkov: 18 

3. O rieke života s Dianou Matlákovou – interaktívna vernisáž spojená s inštaláciu rieky 
Téma: Interaktívne umenie: umenie performancie a umenie inštalácie. 
Termín realizácie: 7.9.2017 
Počet účastníkov: 35      

4. O inakosti s PaeDr. Jankou Polákovou – výroba obrazov z úpletových “špagiet“  
Téma: Módny dizajn 
Termín realizácie: 5.10.2017 
Počet účastníkov: 11 

5. O slávnom svetle s Mgr.art. Julianom Tuptom – maľba gotických vitráží 
Téma:  Rayonantná gotika 
Termín realizácie: 23.11.2017 
Počet účastníkov: 18 

Prirodzeným vyústením tohto vzdelávacieho cyklu s názvom Nádej v umení,  je založenie 
nového klubu knižnice, ktorý bude naďalej inovatívne pokračovať v neformálnom vzdelávaní 
dospelých. Prvé klubové stretnutie sa konalo 7.12.2017. 
 
Neformálne vzdelávanie v rámci konceptu  Silwer Wind 

1. Vzdelávací cyklus:  V harmónii s prírodou 
Cyklus neformálneho vzdelávania pre dospelých v produktívnom a post produktívnom 

veku s názvom V harmónii s prírodou sa konal v novo otvorenej klubovej miestnosti pobočky 
knižnice na sídlisku Terasa na Tr. SNP 48. Spolu bolo 8 lektorovaných stretnutí od 23.marca 
2017 do 15. júna 2017. 
Lektori vzdelávania: Ing. Róbert Gregorek, PhD. a Ing. Jiří Gregorek. Uchádzači sa stretávali  
v dvojtýždenných intervaloch. Prednášky mali veľmi priaznivú odozvu vďaka vedeniu 
renomovaných lektorov, ktorí mali odborný výklad na témy:  

1. Rastliny pre život a zdravie 
2. Voda 
3. Koncepcia súkromnej záhradky 
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4. Záhradkár ako drobný pestovateľ – jeden z nezanedbateľných účastníkov v boji za 
zlepšenie stavu životného prostredia, zdravší životný štýl a dlhodobo udržateľný stav 
hospodárenia v krajine 

5. Rastlinný materiál pre záhrady – časť prvá – bylinné druhy 
6. Rastlinný materiál pre záhrady – časť druhá – dreviny 

Po teoretickej časti boli zaradené dva interaktívne workshopy s názvami:  
        7. Dekoračné rastliny a materiál 
        8. Praktické ukážky spracovania rastlín – aranžérske využitie 

Zaregistrovalo sa 40 účastníkov. Na vzdelávacom cykle sa zúčastnilo približne 30 ľudí zo 
zaregistrovaných uchádzačov. Niektorí uchádzači sa zúčastnili len na vybraných prednáškach. 
Skupina 10 uchádzačov sa stretávala pravidelne na každom stretnutí. 
Vzdelávanie bude pokračovať v nasledujúcom kalendárnom roku. 
 
 

3.2.5 REGIONÁLNA ČINNOSŤ 
 

3.2.5.1  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. 

Za sledované obdobie bolo analyticky spracovaných 1 668 bibliografických záznamov. 
Podieľali sme sa na  tvorbe regionálnych autorít regiónu Košice-mesto a Košice-okolie, 
redigovala a opravovala sa regionálna databáza podľa metodických pokynov SNK a záverov 
z pracovných porád bibliografov regionálnych knižníc Košického samosprávneho kraja. 
Súčasťou tvorby záznamu bolo aj vkladanie adresy elektronického zdroja a taktiež sa 
vytvárali záznamy z elektronických zdrojových dokumentov. 

Pri analytickom spracovávaní regionálnych periodík bola prioritná pozornosť venovaná 
hlavne denníkom Korzár, KOŠICE:DNES a týždenníku Košický večer. Z národnostnej tlače bolo 
spracované maďarské národnostné periodikum s celoslovenskou pôsobnosťou – mesačník 
Kassai Figyelő [Košický pozorovateľ] a časopis vydávaný Českým spolkom v Košiciach – 
Stříbrný vítr. 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 retrospektívneho spracovávania z knižničného fondu regionálneho 
oddelenia sa pokračovalo v analytickom spracovaní knihovníckeho časopisu Knihovník za 
roky 1985-1990. 

V rámci bibliografickej činnosti sa zhromažďovala, bibliograficky spracovávala 
a uchovávala miestna tlač, ktorú vydávajú jednotlivé mestské časti okresu Košice-mesto (17 
titulov) a obecné úrady okresu Košice-okolie (31 titulov).  Pre ich pravidelné získavanie sa 
opätovne nadviazal kontakt s miestnymi úradmi jednotlivých mestských častí a mestskými 
a obecnými úradmi, aby sa čo najkompletnejšie zdokumentoval súčasný život mesta, jeho 
mestských častí a regiónu. Veľkým prínosom týchto novín bývajú rozhovory s významnými 
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rodákmi a osobnosťami, zaujímavosti z histórie obce, dobové fotografie. Z tohto podnetu 
sme získali aj tie tituly – občasníky, štvrťročníky, ktoré zatiaľ vo fonde absentovali (MČ 
Lorinčík, MČ Poľov, MČ Šebastovce, Paňovce), resp. sa doplnili niektoré ročníky o chýbajúce 
čísla (napr. MČ Vyšné Opátske, Kostoľany nad Hornádom, Haniska). 

Doplnila sa elektronická verzia komplexného zoznamu periodických tlačí o nové prírastky 
regionálnych novín – Zoznam periodík vo fonde regionálneho oddelenia (po roku 1945), ktorý 
sa nachádza na webovej stránke knižnice. 

Do väzby boli za uplynulé obdobie skompletizované regionálne periodiká – Korzár, 
Košický večer, KOŠICE:DNES, Zajtrajšie noviny a Kassai Figyelő. Tvoria súčasť fondu 
regionálneho oddelenia. Miestna regionálna tlač je uložená a uchovávaná v obaloch na 
bibliografickom oddelení. 

Naďalej sa priebežne doplňovala databáza literárnych osobností regiónov Košíc a Košice-
okolie Tvorcovia krásnej literatúry od najstarších čias po súčasnosť. Robila sa redakcia 
záznamov – boli vytvorené jednak nové heslá týchto osobností, jednak heslá boli rozšírené 
o doplňujúce životopisné údaje a boli pridané aj fotografie (E. J. Groch, Agda Bavi Pain, Petra 
Nagyová-Džerengová, Michaela Ella Hajduková, Marta Čiderová, Božena Mačingová, Jolana 
Lacková a  ďalší). 

Za účelom informovať verejnosť o aktivitách knižnice sa priebežne uskutočňoval 
monitoring médií. Záznamy o článkoch spolu s  elektronickou verziou sa pravidelne 
uverejňovali na webovej stránke knižnice v rubrike O nás – V médiách. Z nich sa budoval 
archív článkov o knižnici (99 záznamov). V rámci dlhodobej archivácie výstrižkov sa vytvárali 
elektronické kópie a doplnila sa elektronická databáza digitalizovaných článkov o knižnici. 
Pokračovalo sa  s budovaním: 

 videoarchívu knižnice, ktorý obsahuje televízne reportáže (10 záznamov), 
 audioarchívu knižnice, ktorý obsahuje rozhlasové relácie  (10 záznamov).  
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. 
 
Koordinačná a vzdelávacia činnosť 

Pre efektívnu spoluprácu a koordináciu bibliograficko-informačnej činnosti regionálnych 
knižníc Košického samosprávneho kraja sa v sledovanom období uskutočnil celý rad školení 
a metodických seminárov. Začiatkom roka sa v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou 
– odbor Národná bibliografia obsahovo a organizačne zabezpečila porada bibliografov 
regionálnych knižníc KSK, Knižnice pre mládež mesta Košice a Štátnej vedeckej knižnice 
Košice. Bola venovaná stručnému zhodnoteniu činnosti jednotlivých bibliografických 
pracovísk za uplynulé obdobie, najnovším trendom v štandardizácii, aktuálnym informáciám 
k problematike bibliografického spracovania článkov v KIS Virtua. 

Zúčastnili sme sa aj školiacich podujatí, ktoré boli tematicky zamerané na implementáciu 
nových katalogizačných pravidiel RDA. Boli realizované v troch cykloch a určené pre 
bibliografov regionálnych knižníc Košického a Prešovského kraja. Pravidlá RDA boli taktiež 
ústrednou témou tradičného podujatia – Prešovský bibliografický deň. Dôležitá bola tiež 
účasť na pravidelnom zasadnutí Koordinačnej rady Slovenskej národnej knižnice pre 
bibliografickú činnosť v SR. 

3.2.5.2 Regionálne oddelenie 
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Regionálne oddelenie ako špecializované pracovisko knižnice zabezpečovalo knižnično-
informačné služby poskytovaním prezenčných výpožičiek knižničných dokumentov 
v priestoroch študovne. Pre používateľov služieb bol k dispozícii prístup k PC s internetom, 
ako aj ďalšie služby – tlač a skenovanie. 

Služby oddelenia dlhodobo využívajú najmä vysokoškolskí študenti, pedagógovia, 
odborní pracovníci pamäťových inštitúcií (archívy, galérie, knižnice, múzeá), ale aj široká 
verejnosť so záujmom o regionálne dejiny. V uplynulom roku tvorili väčšinu čitatelia z Košíc 
(71 %) a blízkeho okolia, ale medzi návštevníkmi boli i Maďari, Česi, Rusi, Izraelci či Taliani. 

K najvyhľadávanejším témam patrili dejiny mesta Košice, Abovsko-turnianskej župy či 
dejiny jednotlivých miest a obcí na východnom Slovensku, dejiny cirkví, súdnictva, 
zdravotníctva a športu. Žiadané boli tiež informácie k osobnostiam pochádzajúcim, žijúcim či 
pôsobiacim v Košiciach a v regióne. Z dokumentov sa najviac využívali mestské a župné 
adresáre, školské a cirkevné ročenky, genealogická literatúra, staršie i súčasné periodiká, ale 
aj rukopisná zbierka a zbierka starých tlačí. 

Dokumenty z knižničného fondu oddelenia prispeli k vzniku viacerých záverečných prác, 
odborných štúdií i monografií (Trstené pri Hornáde – kapitoly z dejín, Divadelné letopisy 
mesta Košíc 2. vyd., Lola könyve – Kassától Márai Sándorig, Košická bohéma na stránkach 
časopisu (Kassai) Szinházi ujság, Die Seelsorgliche Tätigkeit der Kaschauer Predigerbrüder, 
kalendár Príbehy košických sídlisk). Oddelenie sa spolupodieľalo na vytvorení niekoľkých 
výstav, a to zapožičaním rukopisných kníh na výstavu k 145. výročiu založenia školy Józsefom 
Szakkaym (SOŠ Jozefa Szakkayho) či poskytnutím obrazového i písomného materiálu 
k výstave venovanej životu v Košiciach v roku 1897 (Štátne divadlo Košice). 

Knižničný fond bol priebežne doplňovaný najmä kúpou a darom. Formou daru pribudlo 
35 zväzkov košického periodika Strojár, niekoľko titulov starších tlačí a periodík z knižnice 
SOŠ Jozefa Szakkayho a ďalšie monografie regionálneho charakteru od samotných autorov či 
organizácií. Fond oddelenia významnou mierou obohatila aj mimoriadna dotácia od 
zriaďovateľa vo výške 2 020 €, ktorá sa využila na nákup starých tlačí. Po dôkladnom výbere 
sa tak zbierka starých tlačí rozrástla o 22 kníh, 5 grafík a 4 mapy. 

Naďalej sa spracovávali a zhromažďovali špeciálne tlače – plagáty, pozvánky, programové 
bulletiny a kalendáre (291 ks). Cez knižnično-informačný systém Clavius sa priamo na 
oddelení spracovali dary a zakúpené staré tlače, retrospektívne sa skatalogizovalo 
periodikum Kam do mesta (103 čísel) a priebežne sa spracovávali nové periodiká. Revidovali 
sa existujúce staršie záznamy rôznych typov dokumentov v on-line katalógu knižnice 
doplnením chýbajúcich údajov. Pristúpilo sa k drobným opravám poškodených knižničných 
dokumentov pomocou špeciálnej priesvitnej pásky. Takýmto spôsobom sa opravilo 15 titulov 
periodík a 12 kníh (73 jednotlivín). 

Špeciálna pozornosť bola venovaná rukopisnej zbierke a zbierke starých tlačí. V priebehu 
roka bolo spracovaných a katalogizovaných 44 kn. j. rukopisov (konvolúty s 240 príväzkami) 
a 72 kn. j. starých tlačí (7 príväzkov), ku ktorým bol vyhotovený knižný lístok s čiarovým 
kódom. V záujme ochrany fondu boli reevidované periodiká a drobné tlače uložené do 
vhodnejších dosiek a kartónových obalov. 

V priebehu roka sa na oddelení realizoval projekt Nielen zabudnuté osudy, s podporou 
ÚV SR v programe Kultúra národnostných menšín, zameraný na priblíženie kultúry, dejín 
a tradícií židovskej menšiny. Séria podujatí s prednáškami, zážitkovými workshopmi 
využívajúcimi aj formát živej  knižnice, dramaticko-hudobné pásmo, potulky židovskými 
Košicami s prehliadkou synagógy a galérie, bola určená pre stredoškolskú mládež, ale aj 
širokú verejnosť. Súčasťou projektu bola aj výstava Mifgaš – Stretnutie so židovskou 
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históriou, kultúrou a tradíciami. Výstava sa tešila vysokej návštevnosti a pritiahla pozornosť 
aj zahraničných turistov a návštevníkov mesta. Viaceré podujatia v rámci projektu vznikli 
v spolupráci so Združením Ester, s ktorým sme spoluorganizovali aj koncert pri príležitosti 73. 
výročia transportov Židov z Košíc a okolia, na ktorom vystúpil Gergely Nógrádi, pod záštitou 
generálneho konzula Maďarska. 

V rámci projektu Knižnice pre vzdelávanie 50 plus sa na oddelení realizoval aj pilotný 
vzdelávací cyklus Nájdi svojich predkov, vytvor rodostrom. Vzdelávanie sa uskutočnilo 
v dvoch cykloch a bolo zamerané na teoretické a praktické problémy genealogického 
bádania s využitím bohatého fondu regionálnej zbierky v tejto oblasti. 

V spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach a Slovenskou numizmatickou 
spoločnosťou – pobočka Košice sa prezentovali najnovšie výsledky výskumov z oblasti 
regionálnych dejín v podobe odborných prednášok a prezentácií. Výchovno-vzdelávacie 
podujatia už tradične dopĺňali informačné výchovy pre žiakov a študentov všetkých typov 
škôl. 500. výročie reformácie s dôrazom na mesto Košice si pod názvom Sola scriptura 
pripomínala výstava pripravená v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Košice, Maďarským 
Reformovaným cirkevným zborom v Košiciach a Reformovaným cirkevným zborom 
v Lastovciach. Všetky spomenuté podujatia prispeli k propagácii regionálneho oddelenia, čo 
sa prejavilo aj v mediálnej odozve na ne. Knižničný fond sa propagoval aj prostredníctvom 
publikačnej činnosti na stránkach košického týždenníka Večer (50 článkov). Pracovníci 
oddelenia sa zúčastnili konferencie k 70. výročiu založenia Štátnej vedeckej knižnice 
v Košiciach Vývoj kultúry východného Slovenska s príspevkom Z Kováčskej na Hlavnú (Od 
knižnice Právnickej akadémie po Verejnú knihovňu mesta Košice), v ktorom prezentovali 
dejiny knižnice a ktorý vyšiel i v tlačenej podobe v rámci zborníka z konferencie. 

3.2.5.3  Metodická činnosť  
 

Košický kraj – V rámci metodickej činnosti došlo od roku 2016 k zásadnej zmene 
získavania údajov v rámci štátneho štatistického zisťovania. Pre splnenie zákonnej povinnosti 
zhromažďovania údajov o výkonoch knižníc bol z pozície krajskej metodiky vytvorený Prehľad 
o činnosti knižníc za rok 2016 vo forme pdf dokumentu s aktívnymi poliami na priame 
zadávanie údajov s funkciou sčítavania logicky súvisiacich údajov.  Získané údaje za knižnice 
v pôsobnosti regionálnych knižníc KSK boli pracovníkmi knižníc vložené prostredníctvom  
on-line formulára do databázy krajskej knižnice pre uchovanie a spracovanie. 

Z pozície krajskej metodiky sa uskutočnili porady riaditeľov, ktorých obsahom bolo 
riešenie aktuálnych úloh.  

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. 

Okres Košice-okolie – 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. 

Od 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. Aj z tohto dôvodu dochádza k poklesu 
vykonaných metodických návštev v obecných knižniciach okresu Košice-okolie, ktoré sa 
realizujú iba v nevyhnutných prípadoch. 
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V roku 2017 sa konala jedna porada knihovníkov okresu Košice-okolie, ktorá bola 
venovaná problematike štatistiky a nových metodík získavania grantov cez Fond na podporu 
umenia. 

V prvej polovici roka knižnica uskutočnila prieskum činnosti knižníc vo forme získavania 
Prehľadov o činnosti knižnice za rok 2016. 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 
celoslovenských projektov – Čítajme si..., Noc s Andersenom.  
Metodická pomoc sa, aj z dôvodu personálnych zmien, poskytovala viac formou  
telefonických, osobných konzultácií aj e-mailom. 

3.2.6 Publikačná činnosť  
 
JAKEŠOVÁ, Soňa. Knižnica v kontexte Národného programu aktívneho starnutia (NPAS). In 
Infos 2017: zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia. 
Transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie. Silvia Stasselová, Jitka Kmeťová 
(zost.). Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017, s. 304-308. 
 
KOZOVÁ, Eva. Knižnica vás pozýva. In Šačanské novinečky, 2017, roč. XV, č. 5, s. 3. 
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Oslava Silvestra. Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický 
večer, 2017, roč. 50, č. 1, s. 9.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Veľké zimy v minulosti Košíc (1929, 1940). Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 2, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 3, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 4, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 5, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 6, s. 9.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 7, s. 9.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Automobilizmus v medzivojnových Košiciach. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 8, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových čias. Ako cigánka v Myslave vyháňala 
čerta. Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 9, s. 10.  
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ONDREJŠÍK, Tomáš. Kiná, filmy a premiéry v Košiciach za prvej republiky. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 10, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc a okolia. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 11, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo čítali Košičania v novinách za prvej republiky. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 12, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo čítali Košičania v novinách za prvej republiky. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 13, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Veľká noc za prvej republiky na stránkach košických novín. Z archívu 
Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 14, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny za prvej republiky. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 15, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny za prvej republiky.  Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 16, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Pre 80 rokmi došlo ku katastrofe Hindenburgu.  Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 17, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny za prvej republiky. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 18, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc.  Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 19, s. 9.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo čítali Košičania za prvej republiky. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 20, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Staré novinové čriepky z medzivojnových Košíc.  Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 21, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc.  Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 22, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny za prvej republiky. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 23, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Novinové čriepky z medzivojnových Košíc. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 24, s. 10.  
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ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo sa písalo v košických novinách pred 85 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 25, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo sa písalo v košických novinách pred 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 26, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo sa písalo v košických novinách pred 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 26, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo sa písalo v košických novinách pred 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 27, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred 80 rokmi. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 28, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo čítali Košičania v novinách pred 80 rokmi. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 29, s. 13.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo čítali Košičania v novinách pred 80 rokmi. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 30, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred 72 rokmi o zhodení atómových bômb na 
Japonsko. Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 31, s. 
10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Košické novinové zvesti spred 80 rokov. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 32, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Košické novinové zvesti spred 80 rokov. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 33, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Košické novinové zvesti spred 80 rokov. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 35, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 36, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 37, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 38, s. 12.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 39, s. 10.  
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ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 40, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 41, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 42, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 43, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 44, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 45, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 46, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 47, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 48, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písala stará košická tlač pred vyše 80 rokmi. Z archívu Verejnej 
knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 49, s. 10.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Vianoce spred 80 rokov na stránkach starých košických novín. Z archívu 
Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 50, s. 7.  
 
ONDREJŠÍK, Tomáš. Košický Silvester na stránkach dobovej tlače. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2017, roč. 50, č. 50, s. 22.  
 
PALÁGYIOVÁ, Erika - ONDREJŠÍK, Tomáš. Z Kováčskej na Hlavnú: od knižnice Právnickej 
akadémie po Verejnú knihovňu mesta Košice. In Vývoj kultúry východného Slovenska: zborník 
z konferencie. Angela Kurucová, Martina Feniková Čarnogurská (zost.). Košice: Štátna 
vedecká knižnica v Košiciach, 2017, s. 336-344. 
 

3.3  Cezhraničná a medzinárodná spolupráca  
 

Prostredníctvom realizácie projektu „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“ podporeného 
v rámci programu ERASMUS+, ktorý je zameraný na celoživotné vzdelávanie a medzinárodnú 
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spoluprácu, sa v roku 2017 zintenzívnila spolupráca so zahraničnými partnermi  projektu. 
Projekt prebieha od novembra 2016 do konca októbra 2018. 

V rámci projektu pokračovali 5-dňové  medzinárodné mobility zástupcov partnerských 
organizácií. 21.-27.januára  2017 sa uskutočnila v poradí 2.mobilita v  Župnej a mestskej 
knižnici Františka II. Rákócziho v Miškolci, opäť so štyrmi účastníkmi z partnerských knižníc.  
Knižnica v Miškolci predstavila knižničné služby, integrovaný knižničný systém Corvina I. 
a Corvina II., prezentovala podujatia a tiež spoluprácu s inštitúciami a organizáciami. V tomto 
období má knižnica rozbehnutých viacero väčších projektov okrem ERASMU+. 
Za našu knižnicu sa mobility zúčastnili Mgr. Erika Palágyiová, ktorá bola ja tlmočníčkou, Mgr. 
Tomáš Ondrejšík, Bc.Monika Vendráková a Ing. Jana Krešáková. 
Kolegov zaujalo v knižnici kníhviazačstvo, ale aj kútik pre teenagerov, na ktorých sa 
v knižniciach často zabúda. Knižnica sa venuje aj praktickej biblioterapii a má bohatú klubovú 
činnosť, vrátane klubov pre seniorov, ktoré sú veľmi populárne. 
V rámci mobility účastníci  prostredníctvom skupinovej práce dokončovali výstupy mobility 
z Košíc a vytvorili dotazník  spokojnosti čitateľov s ponukou klubovej činnosti. 
 
A postrehy kolegov? 

 Závideniahodný systém fungovania metodickej pôsobnosti v rámci regiónu 
garantovaný legislatívou, kde župná knižnica zabezpečuje zariadenie a vybavenie 
knižníc, nákup a spracovanie fondu (na tieto činnosti má regionálna knižnica 
vyhradený rozpočet)  a knihovníka platí samospráva,  

 Systém ďalšieho vzdelávania knihovníkov, ktorý funguje na všetkých úrovniach, 
 Prepracovaný systém propagácie knižnice a výnimočná ústretovosť minimálne 

regionálnych médií. 
3. mobilita prebehla v Moravskosliezskej vedeckej knižnici v Ostrave v dňoch 20.-

24.februára 2017 a zavŕšila prvú sériu mobilít. 
Odborný program prebiehal v priestoroch MSVK v Ostrave, predovšetkým v Regionálnom 
výukovom (vzdelávacom) centre, ale aj v priestoroch Knižnice mesta Ostravy, v pobočke 
Michalkovice ako aj v priestoroch Ostravského múzea, kde návštevníkom predstavili knižnicu 
múzea a aktuálnu výstavu s komentovanou prehliadkou. Odborný program bol rovnako ako 
u predchádzajúcich organizátorov mobilít doplnený aj o ponuku kultúrnych podujatí mesta. 
Lektormi mobility boli odborní pracovníci nielen partnerskej knižnice, ale aj pracovníci 
navštívených inštitúcií, čo svedčí o dobrých vzťahoch kultúrnych inštitúcií v meste Ostrava. 
Výnimočným bol workshop „Ako prilákať do knižnice čitateľov 50 plus“, samozrejme, za 
aktívnej účasti všetkých prítomných. Mobility v Ostrave sa zúčastnili Katarína Tamášová aj 
v úlohe tlmočníka, Mgr. Anna Harkabusová, Mgr. Alena Zavocka a Helena Olexáková. 
Obsahovo podobný program mobilít umožnilo  porovnávať  pracovné postupy v jednotlivých 
knižniciach a zistiť špecifiká tej – ktorej knižnice. Aj keď je partnerská knižnica vedeckou 
knižnicou s jej špecifikami, plní regionálnu funkciu v rámci siete verejných knižníc. 
 
A postrehy kolegov? 

 Odbornosť  a koncepčnosť, čo pripisovali faktu, že v regióne je stredná aj vysoká 
škola pripravujúca knihovníkov do praxe, a to bolo zjavné z vystúpení kolegov, 

 Zachované regionálne funkcie knižnice v plnom rozsahu, vrátane metodickej 
pôsobnosti (vyplýva z legislatívy), 
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 Jedinečné propagačné tlače typu retro komiksov s dialógmi o knihách, 
knihovníkoch a knižniciach, ktoré zdobia nielen  steny, ale napr. aj biblioboxy. 
Materiály boli vydané ústredne pre potreby  knižníc v Čechách a na Morave, 

 Špeciálny fond pozostávajúci z didaktických a edukačných spoločenských hier, 
ktoré slúžia návštevníkom knižnice (a lákali aj účastníkov mobility), 

 Prebiehajúci prieskum  v rámci projektu ERASMUS+ na zisťovanie záujmu 
o tematické zameranie vzdelávacích aktivít a klubovej činnosti, 

 Na základe negatívnych reakcií zo strany čitateľov na výrazy „aktívne starnutie“, 
„senior“, nahradili túto formuláciu: „ponuka aktivít s ohľadom na vekové 
skupiny.“ 

V rámci riadenia projektu sa uskutočnili 2 tzv. nadnárodné stretnutia, čo je stretnutie 
projektového manažmentu. Ten tvoria dvaja zástupcovia z každej partnerskej knižnice, ale 
stretnutí sa zúčastňovali aj štatutárni zástupcovia knižníc. 

V poradí 2. nadnárodné stretnutie v rámci realizácie projektu sa uskutočnilo 23.-
24.5.2017 v Moravskosliezskej vedeckej knižnici v Ostrave. Stretnutie bolo zamerané 
predovšetkým na kompletizáciu účtovných dokladov a materiálov dokumentujúcich 
dovtedajší priebeh projektu (1. nadnárodné stretnutia a prvé 5-dňové mobility u všetkých 
partnerov so 4 účastníkmi za každú partnerskú knižnicu). Zároveň boli prekonzultované 
ďalšie aktivity projektu, vrátane výstupov z mobilít a návrhov na pilotné vzdelávacie cykly 
a klubové aktivity. Stretnutia sa za našu knižnicu zúčastnili Ing. Soňa Jakešová, Mgr. Ľudmila 
Kolarčíková a Mgr. Erika Švedová. 

3. nadnárodné stretnutie sa uskutočnilo v  Župnej a mestskej knižnici Františka II. 
Rákócziho v Miškolci. Za VKJB sa ho zúčastnili Ing. Soňa Jakešová a Mgr. Erika Švedová. 
V rámci stretnutia sa účastníci venovali témam ako: aktualizácia a prehľad čerpania rozpočtu 
k 30.11.2017, kompletizácia dokumentácie k vecnému a finančnému hodnoteniu projektu, 
informácie o medializácii projektu, harmonogram aktivít projektu na rok 2018, (nadnárodné 
stretnutia, mobility), predstavenie klubových aktivít v rámci projektu v knižnici v Miškolci. 
V rámci realizácie projektu prebehli v roku 2017 pilotné vzdelávacie cykly, viď časť rozboru 
Vzdelávacie podujatia zamerané na celoživotné vzdelávanie. 

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti  
 

Verejná knižnica Jána Bocatia zabezpečovala prevádzku knižnice z prideleného príspevku 
na činnosť z Košického samosprávneho kraja a z vlastných príjmov, zo schválených grantov  
Fondu na podporu umenia, MK SR, Úradu vlády a z príspevkov mestských častí a sponzorov 
určených na nákup kníh pre danú lokalitu a pobočku knižnice. 
 

4.1  Rozpočtové hospodárenie  
     

Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2017 bol schválený zastupiteľstvom KSK 
v súlade s uznesením č. 436/2016 a oznámený organizácii bol dňa 8.12.2016: 

 

Ukazovateľ   Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
/čerpanie k 31.12 

Bežný transfer 686 952 771 186 771 186 
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Kapitálový transfer 0 0 0 

Spolu 686 952 771 186 771 186 
 

V priebehu roka došlo k niekoľkým úpravám rozpočtu: 
 zdroj 41001 

- Program 0040100 - Na bežné výdavky navýšenie o 57 381 € 
V tom: výdavky na mzdy, platy a osobné vyrovnania, výmenu okien, výdavky spojené 
so zvýšením nájomného  a iné nevyhnutné výdavky 

- Program 0040200 - Na činnosť  navýšenie o 21 853 € 
V tom: spolufinancovanie projektov, zabezpečenie publikácie a iné nevyhnutné 
výdavky 

- Program 0040800 – ostatné                            navýšenie o  5 000 € 
V tom: výdavky na prezentáciu Košického samosprávneho kraja - Ostrovov kultúry – 
otvorených zón v publikácii Košice z neba, na nákup starých tlačí pre fond 
regionálneho oddelenia, na propagáciu organizácie v rámci aktivít v otvorených 
zónach Ostrovov kultúry a iné nevyhnutné výdavky 

 zdroj 11-004 
- Program 0040200 – projekt podporený dotáciou z Úradu vlády SR    2.000 € 

 

Príjmy bežného rozpočtu v €  
Názov  Schválený rozpočet 

 r. 2017 
Skutočnosť celkom 
 k 31.12.2017 

Bežný transfer: zdroj 41 001 
0040100- prevádzka  
0040200- činnosť 
0040800 - ostatné 

 
676.103,00 
10 849,00 

 
733 484 
32 702 
5 000 

Spolu transfer KSK: 686 952 771 186 
Transfer: zdroj 111-004 

- Grant Úradu vlády SR 
 2 000 

 686 952 773 186 
Získané prostriedky   
- granty,  sponzorské, dotácie  53 128,46 

- iné  17 263,31 
Vlastné príjmy, ostatné 45 015 44 380,09 
Spolu: 731 967 887 957,86 
Zostatok – grant FPU r. 2016 6 561,32 6 561,32 
Zostatok z min. obdobia- vlastné 41 419,86 41 419,86 
Celkom: 779 948,18 935 939,04 

- Grant Erazmus  9 310,16 18 730,16 
Spolu celkom 789 258,34 954 669,20 

 
Príjmy celkom Výdavky celkom 

887 957,86 874 558,02 

 

Príjmy Transfer Granty a Príjmy  Iné Zostatok 
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celkom od zriaďovateľa transfery z prenájmu nedaňové  
príjmy 

prostriedkov 
 z predch. 

rokov 
887 957,86 771 186,00 55 128,46 9 143,00 52 500,40 57 291,34 

Príjmy celkom nezahŕňajú zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, nakoľko uvedená 
suma predstavuje zostatok bankového účtu pozostávajúceho z prostriedkov na úhradu 

výdavkov za rok 2016 a zostatok prostriedkov z grantov (Fond na podporu umenia, Erazmus) 
za rok 2016. 

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

transfery 
Kurzové 
rozdiely 

874 558,02 366 604,43 155 549,54 352 404,05 771 186  
 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 
874 558,02 836 856,02 32 702 

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 €/ 
Popis výnosov /číslo účtu a názov/  Suma v € r. 2016 Suma v € r. 2017 
602 – Tržby z predaja služieb 37  665,86 37 204,35 
Z toho napr.- nájomné 9 117,00 9 143,00 
– zápisné deti 1 109,75 1 106,00 
zápisné dospelí 20 994,75 20 097,50 
upomienky 5 361,06 5 803,50 
kopírovanie  518,80 564,45 
MVS, MMVS 311,60 166,10 
- rešerš 119,90 110,20 
jednorazové členské 133,00 192,50 
604– predaj kníh 490,04 522,34 
648 – ostatné výnosy 8 499,20 4 664,35 
 Z toho napr.: – prísp. od čitateľov 0,00 152,88 
– stratené knihy 57,50 165,20 
– ostatné služby-rezervácie 1 165,10 1 371,40 
653  – z účtov rezerv z prevádz. 19 317,49 1 650 
662 - úroky 15,42 8,47 
668  - ostatné finančné výnosy 313,33 0 
691 – výnosy z bežných transf 871 742 771 186 
692 – výnosy z kap. transf. 53 311,40 54 187,80 
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693 – transferov ŠR – KP, MČ, FPU 26 554,23 45 790,87 
694 – z kap. transferov 751,20 751,20 
695 –Výnosy z tranf. od EÚ 109,84 10 962,47 
697 – výnosy samosprávy 3 977,80 2 229,46 
SPOLU: 1 022 747,81 929 157,31 

 
Náklady na bežnú prevádzku (v €) 
Popis nákladov /číslo účtu a názov/ Suma v € 2016 Suma v € 2017 
501 – Spotreba materiálu  73 895,22 118 561,60 
502 – Spotreba energie 86 404,70 75 928,67 
504 – Predaj kníh 490,17 522,34 
511 – Opravy a udržiavanie 258 590,48 54 826,26 
512 – Cestovné  653,32 5 917,47 
513 – Náklady na reprezentáciu  550,69 690,90 
518 – Ostatné služby  66 971,27 85 726,30 
521 – Mzdové náklady 324 049,71 366 604,43 
521 – Mzdové náklady – odmeny na základe 3 947,44 3 053,55 
524 – zákonné soc. poistenie 115 224,99 128 524,59 
525 – ostatné sociálne poistenie 3 109,26 3 565,96 
527 – zákonné sociálne náklady  30 163,73 23 458,99 
532 – daň z nehnuteľnosti 1 288,74 1 288,74 
538 – ostatné dane a poplatky 1 040,59 1 343,33 
548 – ostatné náklady na prevádzkovú činn. 350,04 429,62 
551 – odpisy 54 062,60 54 939 
553 – tvorba ost. rezerv z prevádz. činn. 1 650,00 3 192,13 
563 – Kurzové straty 0 12,87 
568 – ostatné finančné náklady 249,35 321,96 
SPOLU 1 022 692,30  928 908,71 

 
Výnosy VKJB k 31.12.2017 predstavujú výšku    929 157,31 € 
Náklady VKJB k 31.12.2017 predstavujú výšku    928 908,71 € 
Zisk organizácie k 31.12.201 7              248,60 € 
 
Spotrebované nákupy (účet 50): 
 
 Spotreba materiálu (501) 
 Na nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov organizácia vynaložila celkom 
68 412,11 €. Z uvedenej čiastky boli zakúpené aj dokumenty, ktoré neboli zapísané do fondu 
Verejnej knižnice, ale boli určené na propagačné účely.  
Z toho:  

z rozpočtu KSK 0040100    38 418,66 € nákup kníh vo výške      29 996,61 € 
                                                                                nákup časopisov                   8 422,05  €       
            z rozpočtu KSK – 0040200   20 589,61 €  nákup kníh vo výške       20 589,61 € 
          z ropočtu KSK –0040800      4 000,00 €            
z toho:                     nákup starých tlačí        2 020,00 € 

                                                        nákup publikácie Košice z neba    1 980,00 € 
MK SR – Kultúrne poukazy 299,00 €   nákup kníh vo výške         299,00  €   
Fond na podporu umenia zostatok r. 2016     nákup kníh vo výške   5 001,32 € 
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                                                                     r. 2017    nákup kníh vo výške     2 567,24 
H5 – príspevok  MČ Staré mesto 1 000,00 €  z toho nákup kníh vo výške  1 000,00 € 
H5 – príspevok TEHO                  300,00 €  z toho nákup kníh vo výške     300,00 €  
P2 – sponz. príspevok                     929,46  €  z toho nákup kníh vo výške    929,46 €   
P5 – príspevok MČ Barca           1 000,00 €  z toho nákup kníh vo výške      700,00 €       
P7 – príspevok MČ Západ             300,00 € z toho nákup kníh vo výške        27,15  €     
P7 – Erasmus                                             nákup kníh vo výške              100,28 € 
P7 – príspevok VSE                   500,00 € z toho nákup kníh vo výške  500,00 € 
P11 – príspevok MČ Jazero  200,00 z toho nákup kníh vo výške              200,00 € 
P14 – príspevok MČ Šaca   1.700,00 z toho nákup kníh vo výške             1 500,00 €  
Hud. odd. – Spolok nezávislých donorov, o.z.  

                                            500,00  z toho nákup hudobného mat.     500,00 € 
Burza kníh      56,45    56,45 € 
Príspevok od čitateľov   152,88    152,88 €  
 

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 došlo k úprave pracoviska na Hudobnom 
oddelení a klubovne, ktoré sa vybavili novým nábytkom. Vďaka schválenému projektu 
z Úradu práce, soc. vecí a rodiny bolo vytvorené chránené pracovisko taktiež na hudobnom 
oddelení, ktoré bolo vybavené novým nábytkom, PC, videokamerou a ost. technikou.  
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    r. 2017   
Spolu:                87 027,52      86 404,70 €   75 928,67  

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 2017 knižnica pokračovala radikálnou úpravou a skrášlením priestorov 
predovšetkým na pracovisku Hviezdoslavova 5 a Hlavná 48.  Vymaľoval sa celý priestor 
poschodia – výpožičovňa náučnej literatúry spoločne s opravou – výmenou okien. Ďalšími 
úpravami prešla aj budova Barkóczyho paláca, kde sa pokračovalo v úpravách priestorov 
prvého a druhého poschodia – renovácia parkiet, oprava kancelárskych a pavlačových dverí, 
maľovanie hudobného oddelenia a priestorov klubovne. 
Na priebežné opravy EZS,  strojov, počítačovej techniky a zariadení knižnice podľa potrieb 
pracovísk bolo daných celkom 340,- €. Na opravu a bežnú údržbu motorového vozidla 
organizácia vynaložila 231,68 €. 
 
Osobné náklady (účet 52) 
Mzdové náklady (účet 521) 
 

Platy zamestnancom boli od 1.1.2017 upravované vo výške 4 % v zmysle Nariadenia vlády 
SR č. 366/2016 a od 1.9.2017 boli upravené vo výške 2 % na základe Memoranda o úprave 
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platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme. Priemerná mzda na jedného zamestnanca bola 698,20 € a vekový 
priemer zamestnancov bol 44,71 rokov. 
V zmysle vyššej kolektívnej zmluvy platíme poisteným zamestnancom na doplnkové 
dôchodkové poistenie na náklady organizácie 2 % a 3 % podľa veku z vymeriavacieho 
základu poistencov. Celkové čerpanie za rok 2017 dosiahlo výšku 3 565,96 €. 

Na úhradu nemocenského počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca bolo 
vynaložených 1 219,41 € a príspevok na stravu zamestnancov vo výške 18 209,55 €.  
 
Dane a poplatky a ostatné náklady ( účet 53, 54, 56) 

Čerpanie na týchto položkách predstavuje  úhradu dane z nehnuteľnosti, ostatné dane, 
koncesionárske poplatky, poplatok LITA  a ostatné náklady na prevádzkovú činnosť. 
 
Odpisy DNHM a DHM 

Odpisy predstavovali sumu 54 939 €. 
Ostatné rezervy (účet 553)   

V zmysle nových pravidiel účtovania boli vytvorené rezervy iba z prevádzkovej činnosti vo 
výške 3 192,13 €. 
 
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 4 035,43 

€.  SF  vo výške 4 725,90 € bol použitý na tieto účely: 
-  stravovanie zamestnancov        2 835,90 
- pri životnom jubileu, ostatné              100,00 
- regenerácia pracovnej sily       1 790,00 
 

Sociálny fond 2017 

Stav  k 1. januáru 2 071,69 

Tvorba sociálneho fondu – povinný prídel, 4 035,43 

Čerpanie sociálneho fondu 4725,90 

Stav k 31. decembru 1 381,22 

 
4.2 Správa majetku 

 
1. Opravy a údržba  

Celkový objem financií  Poznámka 

66 100,90  
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 
 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

Príprava fasády 
na osadenie 
slnolamov 

Umytie 
presklenej časti 
prístavby 
Hviezdoslavova 5 

1 125,60 KSK 

 

Výmena okien 
replika 
pôvodných 

Dodávka, montáž okien  
- Poschodie 

Hviezdoslavova 5 
33 198 KSK 

 

Výmena dverí a 
okna 
replika 
pôvodných 

Dodávka, montáž dverí 
a okna Hlavná 48 12 816 KSK 

 

Hydraulické 
vyregulovanie 
vykurovacej 
sústavy 

Termostatické hlavice, 
vypustenie, napustenie 
systému,  hydraulické 
vyregulovanie 
vykurovacej sústavy – 
Hlavná 48 

8 754,43 KSK 

 

Reštaurovanie 
stoličiek a kresiel 

Čalúnnické práce - 
Hviezdoslavova 5 4 911 KSK  

Oprava stien 
Maliarske práce, 
vysprávky 
Hviezdoslavova 5 

1 220,35 KSK 
 

Oprava stien 
Maliarske práce, 
vysprávky 
Hlavná 48 

1 213,53 KSK 
 

Oprava parkiet Hviezdoslavova 5 363 KSK  

Oprava parkiet Hlavná 48 2 499 KSK  
 
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: 
 Parkety v jednotlivých miestnostiach si vyžadujú opravu z dôvodu ich opotrebenia. 
 Okná sú rozsušené, nepriliehajú, pri prívalových dažďoch steká voda do vnútra 

miestnosti.  
 Fasáda budovy je zatečená, potrebuje opravu a nový náter. 
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Objekt Hviezdoslavova 5 
 Vlastníkom je mesto Košice, ktoré túto budovu prenajalo pre účely knižnice, 
s 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: 

- Fasáda budovy je zatečená, opadáva. 
 
 
 
 
2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 

 

Názov 
akcie 

Termín 
realizácie 
celej 
investičnej 
akcie 
(začiatok –
koniec) 

Realizované práce 
v danom roku  

Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovani
a 

Poznámka 

      
V roku 2017 neboli vykonávané žiadne rekonštrukcie a novostavby. 

 
3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 

 
Prenájom nami spravovaných priestorov 

Objekt – stručná 
špecifikácia, adresa Nájomník Trvanie nájomného 

vzťahu od - do 

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

Hlavná 48, Košice 
Zmluva o výpožičke 
1/2013 

Košice región 
turizmus 1.7.213 – 

31.12.2018 
6 749,10 služby spojené 
s nájmom bez zisku 

Hlavná 48 Košice 
Zmluva o nájme 
nebytového priestoru č. 
1/2015 

Gabriela Sotáková 
- GAROMI 1.5.2015-neurčito 9 143,45,- nájom a 

služby spojené s nájmom 

 
 Pri Zmluve o Výpožičke  s organizáciou Košice-Region sa jedná o bezodplatné 

vypožičiavanie priestorov  (iba refundácia nákladov, bez zisku) nachádzajúcich sa v budove 
na Hlavnej 48. Účel nájmu je nekomerčný,  vo väzbe na projekt EHMK – Košice 2013.  
 
Nájomné  vzťahy, kde je knižnica v podnájme 
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Objekt – stručná 
špecifikácia, adresa 

 Prenajímateľ -
vlastník 

Trvanie 
nájomného vzťahu 
od - do 

Výška výdavkov na nájom 
(vrátane služieb spojených s 
nájmom)  roku  2017 

Východoslovenská 
galéria, Hlavná 27, 
Košice 

Východoslovensk
á galéria 1.7.2015-neurčito 0 

OC III, Hemerková 39, 
Košice 

OMIDA, s.r.o 1.7.2011-neurčito 19 733,49 nájom a služby 
spojené s nájmom 

Trakt F, Trieda SNP 48/A, 
Košice 

Bytový podnik 
mesta Košice, 
s.r.o 

1.1.1993 – 
31.12.2022 

11 147,36 nájom a služby 
spojené s nájmom 

OC Čingov, Uralská 3, 
Košice 

Mestská časť 
 Košice-Nad 
Jazerom 

1.3.2006 – neurčito 5 238,78 nájom a služby 
spojené s nájmom 

OC TORYSA, Jaltská 2, 
Košice 

PB Capital, a.s. 1.2.2016 - 
neurčito 

6 123,47 nájom a služby 
spojené s nájmom 

Kultúrne stredisko, 
Železiarenská 7 
Košice-Šaca 

Mestská čas 
Košice-Šaca 1.1.1985 -neurčito 2 527,37 služby spojené s 

nájmom 
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4.3 Projektová úspešnosť  
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov projektu Cieľ projektu - stručne 
Finančný zdroj, 

program, 
podprogram 

Skutočné náklady projektu 
Termín 

realizácie 
Poznámka 

Získaná dotácia Zdroje z KSK Vlastné zdroje Ostatné Spolu 

Knihy na dosah   Vytvorenie literárneho portálu FPU   1500    200    1700 
03.-12. 
2017  

  

1+1 
Spisovateľ + hosť (spisovateľ, básnik, osobnosť 
kultúrneho života) , prezentácia  súčasnej 
literárnej tvorby 

FPU 2400  150  2550 
04.-12. 
2017  

Poézia, relax, poznanie – knižnica 
v paláci otvára ďalšiu komnatu  

Vytvorenie multifunkčného priestoru na komorné 
podujatia knižnice zabezpečením interiérového 
vybavenia. 

 FPU  3000         prebieha   

Hudobný salónik v novom šate 

Zvýšenie kapacity hudobného salónika 
zabezpečením vhodného sedacieho nábytku 
a interiérové vybavenie na mieru v záujme 
ochrany a  rozšírenia úložného priestoru na fond 
a techniku  

FPU 6000     prebieha  

Čítanie – univerzálny kľúč k 
poznaniu   Nákup KF FPU   10 000         prebieha    

Nielen zabudnuté osudy 
Séria podujatí na priblíženie dejín a kultúry 
židovskej komunity, búranie stereotypov 
a eliminácia antisemitizmu 

ÚV SR -Kultúra 
národnost. menšín 

2000  150  2150   

Podpora nákupu literatúry 
a realizácie podujatí v pobočke 
knižnice v Šaci.  

  

 Priebežné doplňovanie KF a realizácia podujatí na 
propagáciu literatúry a čítania 

MČ Košice-Šaca   1700         
01.-12. 
2017  

  

Čítaním k múdrosti a tvorivosti Nákup KF, tvorivé dielne , maňuškové divadlo za 
účelom dramatizácie literárnych predlôh 

MČ Košice-Barca 1000     03.-12. 
2017 

 

Realizácia vzdelávacích podujatí 
v knižnice na Terase   

Vzdelávací cyklus V harmónii s prírodou MČ Košice-Západ   300             

Nákup literatúry a podujatia na 
podporu zvyšovania čitateľskej 

gramotnosti  
Nákup KF, vzdelávacie podujatia pre čitateľov 

MČ Košice-Nad 
Jazerom 

200     
03.-12. 
2017 

 

Nákup knižničného fondu pre 
centrálnu požičovňu   Systematický doplňovanie KF 

MĆ Košice- Staré 
Mesto   1000         

 03.-12. 
2017   

Hudobné oddelenie – projekt 
chráneného pracoviska 

Materiálno-technické vybavenie pracoviska 
Úrad práce, 

sociálnych vecí a 
rodiny 

5 428,44       

Kultúrne poukazy   Knižnica ako prijímateľ kultúrnych poukazov 
 Ministerstvo 

kultúry SR 
 299        299 

01.-11. 
2017 
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5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov  
 
Stav k 31.12. 

Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou 
štruktúrou) 

 Úväzok (v 
%) 

Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená v roku 
2017 (áno/nie)  

Pozn. 

riaditeľka 100 1 áno  

asistentka riaditeľky 100 1 áno  

Vedúca útvaru knižničných fondov 
a služieb 

100 1 áno  

Vedúci útvaru reg. koor. a proj. 
činnosti 

100 1 áno  

Vedúca útvaru ekon.-tech. 100 1 áno  

Vedúca oddelenia, sprac. Kniž. 
fondov, ochr. a revízie KF 

100 1 áno  

Vedúca oddelenia – reg. a bibliog. 100 1 áno  

Knihovník 100 29 áno  

manažér 100 3 áno  

manažér 60 1 áno  

udržbár 100 1 áno  

upratovačka 100 1 áno  

upratovačka 
Spolu 
tvoria  
150 % 

7 áno  VPP – 7 
zamestnancov

 
Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 36,47  
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný 
stav) 

40,2  

Počet novoprijatých 10  
Počet tých, čo odišli 6  

 
Spolupráca s UPSVaR    
Chránená dielňa  - Hlavná 48 Poskytnutý príspevok  

na zriadenie 
chráneného 
pracoviska 

 

Zabezpečovanie aktivačnej činnosti formou 
dobrovoľníckej služby 

Výpomoc v knižnici  
pri balení, olepovaní 
a označovaní kníh 

V rámci roka 
2017 spolu  9 
dobrovoľníkov 
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6. Marketing a propagácia  
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) propagovala svoje aktivity 

a podujatia prostredníctvom všetkých dostupných masovokomunikačných prostriedkov. 
Zároveň využívala pre informovanie verejnosti aj najnovšie technológie. 

Každá zverejnená informácia týkajúca sa aktuálnej činnosti, plánovaných podujatí, 
resp. ostatných oznamov VKJB sa objavila na stránke a facebookovom profile knižnice. Od 
januára do decembra 2017 navštívilo stránku www.vkjb.sk 29 587 používateľov, z ktorých 
veľká väčšina (až 72,1 %) boli noví návštevníci. Bez ohľadu na to, či išlo o nových alebo 
vracajúcich sa návštevníkov, celkový počet kliknutí na stránku bol 188 490. Jeden návštevník 
sa na stránke zdržal v priemere 2,4 minúty. 

Pozvánky na podujatia v elektronickej podobe boli distribuované prostredníctvom 
emailov a sms správ čitateľom knižnice, ktorých je viac ako 10 tisíc. Ku každej aktivite boli 
vytvorené pozvánky, plagáty, ku kľúčovým podujatiam aj tlačové správy. Tie boli umiestnené 
na stránke a facebookovom profile knižnice, knižničnom celoslovenskom portáli Infolib 
a webových sídlach: Terraincognita, kamdomesta, mickosice, mojekosice.sk, podujatia.sk, 
ajdnes.sk. Plagáty v tlačenej forme knižnica umiestňovala v kníhkupectvách, školách 
a  partnerských inštitúciách. 

Informácie o aktivitách knižnice sa dostali do médií prostredníctvom tlačových správ 
distribuovaných cez Slovenský syndikát novinárov. Správy o plánovaných podujatiach, 
reportáže z aktuálne realizovaných alebo už uskutočnených akcií boli zverejňované 
v tlačených periodikách, webových stránkach, rozhlase a televízii. Jednotlivé aktivity boli 
propagované aj prostredníctvom regionálnych a knihovníckych periodík s celoslovenskou 
pôsobnosťou. V sledovanom roku bol celkový počet mediálnych výstupov 291.  
 

Najvýznamnejšie 
propagačné 
aktivity 

(počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy 
 
 
 

70 
Veľkú časť tlačených výstupov (50) tvorili predovšetkým články 
propagujúce fond regionálneho oddelenia. Boli publikované 
v týždennej periodicite v týždenníku Košický večer pod názvami Čo 
písali košické noviny pre 85 rokmi, Novinové čriepky 
z medzivojnových Košíc, Čo písali košické noviny za prvej republiky 
atď. Tlačené médiá vo zvýšenej miere reflektovali aj výstavnú činnosť 
knižnice a obohatenie knižničného fondu regionálneho oddelenia 
o nové vzácne tlače. 

Sociálne médiá 
 
 

172 
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach propagovala svoje aktivity 
veľmi intenzívne aj na sociálnych sieťach. Na facebookovej stránke aj 
osobnom profile knižnice sa pravidelne objavovali aktuálne 
informácie o plánovaných podujatiach, pozvánky, fotografie a krátke 
správy z už uskutočnených akcií.  

Výnimočné 
výstupy 
v rozhlase, TV 
 
 

20 
Rozhlas a televízia sústredili svoj záujem najmä na podujatia 
organizované v rámci projektu Nielen zabudnuté osudy, ktorý bol 
zameraný na históriu a súčasnosť židovského obyvateľstva Košíc. 
Priniesli správy aj o výstave k 500. výročiu reformácie na Slovensku 
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s názvom Sola Scriptura a taktiež o spustení portálu Knihy na dosah. 
Veľkú pozornosť zaznamenal projekt neformálneho vzdelávania 
Knižnice pre vzdelávanie 50 plus.  

Iné – Online 
výstupy 
 
 

29 
O aktivitách knižnice informovali aj mnohé portály a webové stránky. 
Prinášali informácie o literárnych besedách, výstavách, vzdelávacích 
cykloch a ďalších kľúčových aj menej významných aktivitách knižnice.  

7. Priority rozvoja organizácie na budúci rok 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na 
rok 2018 

Komentár 

Literárny e-magazín Knihy na dosah 

Aktivita je trvalo udržateľná, má 
nadregionálny presah, získali sme podporu 
z Fondu na podporu umenia a Slovenskej 
asociácie knižníc 

Knižnice pre vzdelávanie 50plus Cezhraničný projekt podporený z EÚ, trvá 
do októbra 2018 

Neformálne vzdelávanie v knižnici  
 

Realizácia tematických cyklov, besied, 
prednášok, workshopov  

Modernizácia knižnice  Zlepšenie technického a interiérového 
vybavenia 

Regionálne a tradičné umenie v knižnici Tematické výstavy 
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