
Verejná knižnica Jána Bocatia
v Košiciach

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Výročná správa
2014



 
OBSAH 

 
 

A)  ÚVOD 
Ťažiskové úlohy ..................................................................................................... 

1 
2 

   

B) VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV NA JEDNOTLIVÝCH 
ÚSEKOCH ODBORNEJ ČINNOSTI 

 

   

I.  HLAVNÁ ČINNOSŤ   
   

1. Knižničné fondy ..................................................................................................... 3 
2.  Služby ..................................................................................................................... 8 

2.1 Používatelia - čitatelia ............................................................................................ 8 
2.2 Výpožičky .............................................................................................................. 12 
2.3 Vzdelávacie a kultúrne podujatia ........................................................................... 20 

 Podujatia pre verejnosť .......................................................................................... 20 
 Odborné podujatia pre knihovníkov ....................................................................... 22 
   

II. REGIONÁLNA ČINNOSŤ  
   

1. Bibliografická činnosť ............................................................................................ 23 
2.  Regionálne oddelenie ............................................................................................. 24 
3. Metodická činnosť .................................................................................................. 25 

   

III. PROGRAMY A PROJEKTY  
   

1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca ............................................................... 28 
2. Projektová činnosť ................................................................................................. 28 

   

IV.  VYHODNOTENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATEGICKÝCH 

DOKUMENTOV  
 

   

1. Štandardizácia regionálnych knižníc KSK ............................................................. 29 
   

C) VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH NA ÚSEKU 

HOSPODÁRENIA A PREVÁDZKY  
 

   

1. Organizačná štruktúra ............................................................................................ 31 
2. Stav pracovníkov .................................................................................................... 32 

   

I.  VYHODNOTENIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI   
1.  Hospodárenie organizácie ...................................................................................... 33 
II.  VYHODNOTENIE AKTIVÍT C OBLASTI INVESTIČNEJ ČINNOSTI   
1.  Stav, správa a ochrana majetku .............................................................................. 37 

   

III. PRÍČINY PRETRVÁVANIA PRÍPADNÝCH NEDOSTATKOV  ..................... 38 
   

D) PRÍLOHY  
   

I. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ .................................................................................... I 
II. PREHĽADY AKTIVÍT  ........................................................................................ V 
a) Podujatia pre verejnosť .......................................................................................... V 
b) Knižničné ukazovatele ........................................................................................... VIII 

III.  OBRAZOVÁ PRÍLOHA   



A) ÚVOD  

   Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho 

kraja, si v roku 2014 pripomenula 90. výročie vzniku. Jej počiatky však siahajú až do 17. 

storočia a viažu sa k existencii knižnice Košickej univerzity, ktorej správcom sa neskôr stala 

Kráľovská právnická akadémia. Po ukončení jej činnosti vznikla v roku 1924 uznesením 

Rady mesta Košice Štátna verejná knižnica.  
   Rok 2014 sa teda v našej knižnici niesol v duchu osláv, ktoré sme si pripomínali 

prostredníctvom aktivít v priebehu celého roka, pod mottom 90 rokov s vami - 90 rokov 
s knihou. Na nasledujúcich riadkoch spomeniem aspoň zopár z nich. V marci prebiehala akcia 
Mesiac knihy s divadlom a knižnicou, ktorý sme realizovali v spolupráci so Štátnym 

divadlom v Košiciach. Výber partnera nebol náhodný, ŠD Košice si v tomto roku taktiež 

pripomínalo svoje 90. výročie. Už tradičný  Literárny maratón bol venovaný dielam 

jubijulúcich autorov, najmä však tým, ktorých rok narodenia je totožný s rokom vzniku 
knižnice. Verejná knižnica Jána Bocatia venovala na sklonku roka svojim čitateľom 

a návštevníkom „darček“ v podobe pravidelných stretnutí so spisovateľmi, konajúcich sa 

každú stredu. Vyvrcholením osláv bola slávnostná akadémia, ktorú knižnica usporiadala 28. 

októbra 2014 na Malej scéne Štátneho divadla v Košiciach za účasti partnerských inštitúcií, 

stavovských organizácií a predstaviteľov krajskej i miestnej samosprávy. V závere roka 

pripravila knižnica v spolupráci s Visit Košice a mestom Košice kampaň na podporu knižnice 

pod názvom - Daruj knihu.  
   Prínos našej knižnice a jej aktivít za obdobie deviatich dekád ocenilo aj mesto Košice 

najvyšším ocenením - Cenou mesta, ktorú sme získali v rámci osláv Dní mesta Košice. 

Ďalším uznaním našej práce bola cena Slovenskej asociácie knižníc - Sakáčik, ktorú knižnica 

získala za realizáciu podujatia MÁme RAdI čítanie v roku 2013.  
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach sa v minulom roku na istý čas stala aj centrom 

pozornosti „knihovníckeho sveta“. V marci sa v priestoroch Ostrova kultúry na 

Hviezdoslavovej 5, uskutočnilo slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2014 za 
účasti pozvaných hostí a médií. V júni sa v tých istých priestoroch konal celoslovenský 

odborný seminár Komunitná knižnica VIII. s medzinárodnou účasťou.    
   Rok 2014 bol pre knižnicu úspešný aj v jej hlavnom poslaní. Po dlhšom období 

každoročného poklesu počtu čitateľov sme v tomto roku zaznamenali mierny nárast počtu 

používateľov o 0,18%. K pozitívnym ukazovateľom patrí nárast počtu podujatí 

a v nadväznosti na daný fakt aj počet návštevníkov knižnice. Na druhej strane však knižnica 

zaznamenala pokles celkových výpožičiek a úbytok fondu. Ten súvisel aj so zrušením 

činnosti najstaršej pobočky na sídlisku Mier.  
   Pri knižnici naďalej úspešne fungovali dobrovoľné neziskové  združenia: Fotoklub Nova, 
Literárny klub KOLIK, Klub amatérskych výtvarníkov, Dejepisný spolok v Košiciach, 
Spolok numizmatikov, Klub priateľov opery. Tradične dobrá spolupráca pokračovala 

s Českým spolkom v Košiciach a Slovensko-českým klubom v SR. Partnermi knižnice boli 

medzi inými Francúzska aliancia a  Ústav pamäti národa. Zaujímavé výstavy ponúkala 

v uplynulom období Galéria Nova, ktorá prezentovala 9 výstav našich i zahraničných 

fotografov. 
   Na sklonku roka došlo k personálnej zmene na poste riaditeľky knižnice. V decembri  
schválilo zastupiteľstvo KSK za riaditeľku Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach Ing. 
Soňu Jakešovú, s účinnosťou od 1. januára 2015.  
   Na tomto mieste sa chcem aj touto cestou poďakovať bývalej riaditeľke PhDr. Kláre 

Kernerovej za jej dlhoročnú prácu a oddanosť knižnici, knihe a čitateľom.   
  

Ján Šimko 
zástupca riaditeľky  
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Ťažiskové úlohy  
 

Na základe predchádzajúceho textu môžeme akcentovať niekoľko ťažiskových úloh  a 

problémov v činnosti knižnice: 
 

1. Knižnica si v roku 2014 pripomenula 90. výročie svojho vzniku sériou podujatí, ktoré 

realizovala vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom partnerstva s inými organizáciami. 

Vyvrcholením osláv bola realizácia slávnostnej akadémie na sklonku roka. Okrem 

podujatí pripravila knižnica propagačné materiály, ktoré súviseli s oslavou jej výročia. 
 
2. Časť pracovníkov sa podieľala na príprave a realizácii marketingovej stratégie, ktorá bola 

zameraná na prezentáciu knižnice a jej služieb 
 

3. Knižnica sa usilovala o plnenie strategického materiálu Štandardizácia regionálnych 

knižníc  KSK aj prostredníctvom grantovej schémy MK SR, darov a príspevkov.  
 
4. Knižnica participovala na slávnostnom otvorení Týždňa slovenských knižníc 2014, ktoré 

sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach. V období 31. marec – 4. 
apríl 2014 sa uskutočnili besedy s autormi, besedy o knihách, prednášky, prezentácia 

autorov, exkurzie a výstavy na všetkých pracoviskách služieb ako aj Noc s Andersenom 
v CK.  

 
5. Uskutočnila sa organizačná a programová príprava 11. ročníka medzinárodného 

Literárneho maratónu - 24 hodinového Nonstop čítania v spolupráci s Jazzovou sekciou 
v Prahe, ktorá bola venovaná 90. výročiu knižnice a jubilujúcim autorom.  

 
6. Knižnica sa organizačne podieľala na realizácii celoslovenského odborného seminára 

Komunitná knižnica VIII., ktorý sa pravidelne koná v rôznych miestach Slovenska.  
 
7. Kládol sa dôraz na regionálne pôsobenie knižnice jednak prostredníctvom akvizičnej 

politiky ako aj vzdelávacími podujatiami organizovanými pre regionálne a obecné 

knižnice Košického samosprávneho kraja (porady, školenia).  
 
8. Na podporu knižničných aktivít sa knižnica snažila získavať aj mimorozpočtové zdroje 

z nadácií, fondov a dotačného systému MK SR.  
 
9. Racionálnym a úsporným vynakladaním finančných prostriedkov sme zabezpečovali 

chod knižnice tak, aby bola zachovaná kvalita poskytovaných služieb obyvateľom.  
 

10. V roku 2014 došlo k ukončeniu činnosti najstaršej pobočky č. 1 na sídlisku  Mier. 
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B) VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV NA JEDNOTLIVÝCH 

ÚSEKOCH ODORNEJ ČINNOSTI  

I. HLAVNÁ ČINNOSŤ  

1. Knižničné fondy  

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

zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2014 

okrem úbytkov knižničného fondu (ďalej KF), ktoré v pláne stanovené neboli.  

Kvantitatívne ukazovatele: Čerpanie k 31 . 12 . 2014 
v knižničných jednotkách 

(kn. j.) 

plán 

Prírastky knižničného fondu 4 946   5 817 

Úbytky 30 274   
Celkový stav knižničného fondu 265 499   

 
Čerpanie finančného príspevku Úradu Košického samosprávneho kraja na nákup 

neperiodického KF k 31. 12. 2014 na knihy a špeciálne dokumenty  vrátane spoluúčasti 

grantov bol  4 102 € . Sumou 495 € prispel Úrad KSK na nákup 4 ks titulu Botanické záhrady 

a arboréta... pre knižnice kraja (99€/ks). 
 Čerpanie príspevkov z grantov na nákup knižničného fondu k 31. 12. 2014 

Názov   účel použitia 
Grant- MK SR  
2.5 podprogram akvizícia 11 500 € nákup knižničného 

fondu 
Kultúrne poukazy 2013 337 € 
SPOLU 11 837 € 

  

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 € 

nákup knižničného 

fondu 

čitatelia CK 129 € 
čitatelia P1 60 € 
čitatelia P7 134 € 
Sakáčik 600 € 
MÚ MČ KE-Západ 100 € 
p. Kelbel 1 195 € 
SPOLU 3 718 € 
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup KF spolu: 

Čerpanie spolu € 
Granty 11 837   
Sponzorské príspevky 3 718   
KSK - knižný fond 4 102   
Burza 1 997   
Spolu 21 653   
KSK - periodiká 8 007   
Celkom 29 660   

 
Prírastky 2014 knižničného fondu spolu (kúpa, sponzori, granty, dary, náhrady): 

 

prírastky ks 
beletria 3 421 
náučná literatúra 1 464 
špeciálne dokumenty 61 
    
  4 946 

 

 

Graf 1.:  Podiel prírastkovaných dokumentov 2014 podľa spôsobu nadobudnutia 

 

 

Kúpa; 678 

Sponzori; 477 

Granty MK SR,  KN, 
KP; 1 350 

Dary; 2 178 

Náhrady; 43 

Iné; 220 

Prírastky  podľa nadobudnutia 
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V roku 2014 oddelenie akvizície a spracovania fondov doplnilo a spracovalo do 
knižničného fondu 4 946 knižničných  jednotiek. Akvizičná činnosť bola zameraná na 

pravidelné sledovanie knižného trhu, edičných plánov, výpredajov a profiláciu fondu 

s prihliadnutím na limitované finančné  možnosti knižnice rešpektujúc čitateľské potreby. 

Akvizičnú činnosť, predovšetkým v prvom polroku, paralyzoval nedostatok finančných 

prostriedkov, čo čiastočne eliminovali v druhom polroku granty, sponzorské príspevky 

a príjem z burzy.  
 Kúpou získané knižničné jednotky 678 kn. j. (príspevok KSK,  spoluúčasť grantu MK 

SR,  nákup za zisk z burzy)  zo sponzorských príspevkov 477 kn.j. a z grantov 1350 kn. j. 
tvorili v prírastku  50,65 %. Knižnica nakupovala predovšetkým  u dodávateľov s najvyšším 

rabatom (I.M.I Store, Pemic, Inform, Partner Technic, Artforum); v priebehu  roka sme 
zrealizovali 106 nákupov od 25 dodávateľov. Priemerná veľkoobchodná cena kúpou získanej 

knižničnej jednotky v roku 2014 bola 8,12 € pričom priemerný dosiahnutý rabat predstavoval 

30,1 %.   
V roku 2014 knižnica získala darom 6 500 dokumentov (127 kn. j. vďaka kampani 

k 90 výročiu VKJB), z ktorých 2 175 kn. j. bolo zaradených do fondu  (tvorili 44 % prírastku 

ako doplnenie nezakúpených a chýbajúcich) časť darov bola použitá na výmenu za poškodené 

knižničné jednotky, čím sa darí priebežne ozdravovať knižný fond. Zvyšné darované knihy 

boli so súhlasom darcov ponúknuté čitateľom prostredníctvom pravidelných mesačných búrz. 

Náhrady za stratené knihy a knihy opätovne prírastkované v počte 43  kn. j. tvorili necelé 1 % 

prírastku.   
Prírastky knižničného fondu  za rok 2014  tvoril fond beletrie 69 % (z toho 4 % beletria 

pre deti), náučnej literatúry 29 % (z toho 2 % náučná pre deti), špeciálne dokumenty 1 %. 

Jazykovo najpočetnejšie boli zastúpené:  slovenský jazyk (80 %), český (11 %), anglický 

(1 %), a ostatné jazyky (1 %). Podrobnejší prehľad uvádzame v prílohách. 

 

Graf 2. :  Podiel prírastkovaných dokumentov 2014 tematicky 

Všetky jednotky boli v priebehu roka menne a vecne katalogizované, priebežne 

sa opravovali a doplňovali slovníky menných autorít, kľúčových slov a edícií, spätne 

sa opravovali a dopĺňali cutterizačné znaky (aj v žánrovom radení beletrie) a rozpis 

monografií. Obálky nových prírastkov a tiež skenované obsahy odbornej literatúry sú 

zverejňované prostredníctvom onlie katalógu. 

beletria; 3 421; 
69% 

náučná 
literatúra; 1 464; 

30% 

 špeciálne 
dokumenty; 61; 

1% 

Prírastky KF  
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Z celkového objemu knižničného fondu 265 449 kn. j. je 255 830 spracovaných 

automatizovane a 9 669 kn. j. je v ručnej evidencii. Vo voľnom výbere je 85 % KF na 

absenčné vypožičiavanie, v študovniach s prezenčným požičiavaním  4 %, v sklade 14 % 
a 3 % hudobných nosičov na prezenčné vypožičiavanie (CD a LP).  

Na základe strategického materiálu Štandardizácie regionálnych knižníc, by mala 

obnova knižničného fondu kúpou nadobudnutých neperiodických knižničných jednotiek 

tvoriť 2% z celkového objemu fondu (290 827 kn. j k 31. 12. 2013), čo predstavuje 5 817 

kn. j. V rámci pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa bolo zakúpených 392 kn. 
j., čo predstavuje 0,13 % ročnej obnovy fondu (v roku 2013 0,1 %). Aj napriek všetkým 

doplnkovým zdrojom (granty, sponzori) celková obnova fondu z objemu 4 946 kn. j. tvorila 

len 0,9 % z plánovanej 2 % ročnej obnovy fondu. Vo finančnom vyjadrení by sme  nákup 

neperiodického fondu mali zrealizovať v objeme 58 170 €, reálne sme nadobudli za 21 653 € 

(všetky zdroje) čo predstavuje 37 % odporúčaných vynaložených finančných prostriedkov na 

obnovu fondu. S dlhodobým nedostatočným  doplňovaním KF súvisí aj zastarávanie fondu, 

ktoré uvádzame v grafoch 3. a 4. 
 

 

Graf 3.: Prehľad veku dokumentov vo fonde spolu 
 

 

Graf 4: Prehľad veku dokumentov náučnej literatúry 

do 1989; 150576; 
60% 

1990-1994; 
33956; 14% 

1995-1999; 
21835; 9% 

2000-2004; 
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16303; 6% 

2010-2014; 
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Vek fondu spolu 
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2005-2009

2010-2014

do 1989; 70148; 
65% 

1990-1994; 14391; 
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1995-1999; 9034; 
8% 

2000-2004; 
5969; 6% 

2005-2009; 4962; 
5% 

2010-2014; 
2985; 3% 

Vek fondu odborná literatúra 
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2010-2014
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V priebehu roka 2014 kúpou knižnica nadobudla 121 titulov periodík (vo finančnom 

objeme 8007 €), z toho 46 titulov periodík v iných jazykoch, 7 titulov periodík celoročne 

získala prostredníctvom darcov, 1 zahraničný titul má dlhodobého sponzora (National 

Geografic). Spolu ponúka 127 titulov (177 exemplárov) periodických dokumentov na 

absenčné i prezenčné požičiavanie, čo zodpovedá intervalu štandardov KSK (odporúčaných je 

100-150 titulov pre knižnicu nášho typu).  
 

Prehľad úbytkov knižničného fondu – stav k 31. 12. 2014: 

Prehľad úbytkov KF kn. j. 
beletria 19 837 
náučná literatúra 10 418 
špeciálne dokumenty 19 
špeciálne dokumenty v ručnej evidencii 0 
spolu 30 274 

 
Na oddelení ochrany a revízie sa  v priebehu roka priebežne vyraďovali multiplicitné  

(1 099), fyzicky poškodené (6003), nedobytné (404), stratené (462) kn. j., 80 kn. j. bolo 
vyradených z dôvodu náhrady a platenej straty. Najväčší objem vyradených dokumentov 

tvorila redukcia fondu zo zrušenej pobočky (21 921 kn.j.). 
V zmysle  vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z.z. bolo z knižničného fondu VKJB 

v priebehu roka 2014 vyradených 30 274 kn. j. , čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 

10,4 %  KF.  

 

Obrázok 3.  Podiel úbytkov dokumentov 2014 tematicky 

Z dôvodu zmeny pracovníkov sme zrealizovali revízie na pobočke 5 (Barca - 
zrevidovaných 7607) a pobočke 13  (Furča - zrevidovaných 9105 kn.j.).  

V júli sme z priestorových dôvodov zrušili jednu z najstarších pobočiek pobočku č 1. 

(Mier, kde sme vyradili 20382 kn. j., 3014 sme preradili do fondov pobočiek). Časť 

vyradených kn. j. sme bezodplatne ponúkli partnerským knižnicam a inštitúciam 

(Mládežnícka knižnica Košice, Filmový a divadelný ústav, archív mesta Košiíce, Košiíce –

Visit a pod.). 

 Beletria pre dosp.; 
19 637; 65% 

Beletria pre deti; 
200; 1% 

NL pre dosp.; 10 
302; 34% 

NL pre deti; 116; 
0% 

Špec. dok.; 19; 0% 

Úbytky tematicky  

Beletria pre dosp.

Beletria pre deti

NL pre dosp.

NL pre deti

Špec. dok.
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2. Služby 

2.1 Používatelia - čitatelia  

Počet čitateľov 

k 31.12.2013  -     9510 
k 31.12.2014 -    9 800 
 
      Čitatelia Verejnej knižnice Jána  Bocatia  predstavujú 4,08 % z celkového počtu 

obyvateľstva. (Štandard 2,5 - 5 %). V počte registrovaných kmeňových používateľov oproti 

minulému roku nastal vzrast v priemere o 3,05 %. Percentá vzrastu a poklesu 
vykresľuje  tabuľka a graf. Hodnotený rok 2014 bol pre knižnicu, z hľadiska štatistických 

ukazovateľov kmeňových používateľov
1 úspešnejší ako predchádzajúci rok 2013. 

V hodnotenom období u týchto ukazovateľov 

nastal posun. Ide o pobočku č.13-Furča, 

pobočku č. 14-Šaca, pobočku č.2-KVP, 
hudobné oddelenie a  centrálnu požičovňu. 

Percentá nárastu a poklesu kmeňových 

používateľov uvádzame v tabuľke. Najväčší 

nárast, 40,13%, kmeňových používateľov 

evidujeme na pobočke č. 13 – Furča,  kde sa 

nám podarilo vylepšiť podmienky pracoviska, 
zestetizovať čitateľské prostredie a zo strany 

čitateľskej verejnosti zaznamenávame 

spokojnosť so službami a záujem o aktivity 
organizované na tomto pracovisku. V prípade 

pobočky č. 1 - Mier, kde tabuľka vykresľuje 

najväčší prepad čitateľskej základne, ide  

o pracovisko, ktoré poskytovalo služby do 30. 

júla 2014 a 31. augusta 2014 definitívne 

skončilo svoju činnosť a bolo zrušené.  Nárast kmeňových používateľov nastal aj na pobočke 

č. 14 – Šaca, o 14,33%, kde používatelia kladne hodnotia najmä on-line prepojenie. Pobočka 

dlhoročne spolupracuje aj so základnou a materskou školou v tejto lokalite a organizuje 

aktivity pre žiakov, o ktoré prejavujú veľký záujem a zvýšenie počtu kmeňových 

používateľov  spôsobilo aj členstvo zaregistrovaných detských používateľov.  V prípade 

pobočky č. 5 - Barca  sa jedná  o najmenšie pracovisko knižnice, a úbytok relatívne malého 

počtu kmeňových používateľov, z hľadiska percentuálneho vyjadrenia, stavia pobočku do 

negatívnej pozície. 
     V popredí záujmu používateľov stále ostáva záujem o centrálnu knižnicu, poskytujúcu 

najširší rozsah služieb a prioritne budovaný knižničný fond. Na náraste používateľskej 

základne na tomto pracovisku sa podieľala aj spolupráca so  školami a organizovanie rôznych 

aktivít na podporu čítania.  
     Od začiatku roku 2014 knižnica zaviedla pre návštevníkov možnosť jednorazového 

členstva
2
, ktoré umožnilo používateľom využívať vybrané služby na všetkých pracoviskách 

                                                           
1 Kmeňový používateľ-čitateľ,  je jedinečne zaregistrovaný používateľ  na danom pracovisku, kde zaplatil aj 

členský poplatok. Hodnota tohto údaja sa nemení. 
2
 Jednorázové členstvo umožňuje návštevníkom bez zaregistrovania využívať vybrané služby knižnice počas 

jedného celého dňa na všetkých pracoviskách služieb. 

Pokles a vzrast kmeňových  používateľov 
za rok 2014 

Pracovisko 
Vzrast / 
pokles 

v % 
Pobočka č.1-Mier 55,30% 
Pobočka č.5-Barca 65,44% 
Pobočka č.11- Nad jazerom 98,06% 
Pobočka č.7-Biely dom 98,47% 
Pobočka č.2-KVP 103,89% 
Centrálna požičovňa 105,63% 
Hudobné oddelenie 105,97% 
Pobočka č.14- Šaca 114,33% 
Pobočka č.13- Furča 140,13% 
PRIEMER 103,00% 
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knižnice po celý deň. V centrálnej požičovni členstvo jednorázovo využilo 233 používateľov 

a na hudobnom oddelení 28 používateľov.  
     Pretrvávajúcim nedostatkom, ovplyvňujúcim registrácie používateľov, naďalej ostáva 

nedostatok nových titulov, vyplývajúci  z neuspokojivého množstva finančných prostriedkov 

na nákup literatúry.  Systém rezervácií do určitej miery urýchlil  cestu čitateľovi  k  titulu,  

čakacia doba sa skrátila, ale stále je čakanie na niektoré tituly z pohľadu čitateľa dlhé.  
 

 

     Knižnica na podporu čítania a pre informovanosť o poskytovaných službách knižnice  
v spolupráci s pedagógmi škôl organizuje informačné výchovy. V hodnotenom kalendárnom 

roku bolo zorganizovaných 192 informačných výchov pre materské školy a žiakov 

základných a stredných škôl.
3   

     Návštevníci pri rôznych príležitostiach vyjadrovali 

spokojnosť so službami knižnice. Pri podrobnejšom 

rozbore tejto skutočnosti sa ukazuje, že používatelia 
oceňujú najmä ústretovosť, nezištnosť a empatiu 
pracovníkov knižnice.  
     Návštevnosť knižnice jedným používateľom ročne 

vykresľuje nasledovná tabuľka a graf. Táto 

skutočnosť má úzku súvislosť s absenčnými 

výpožičkami a vplýva na ňu viacero činiteľov.  
Výpožičná lehota dokumentu, frekvencia dopĺňania 

fondu novými titulmi, prístupnosť pracoviska, 

ponúkané služby a tiež ústretovosť a citlivý prístup 

personálu knižničných pracovísk. 
     V hodnotenom roku v priemere jeden používateľ 

navštívil knižnicu 12,53 krát. Najväčší počet návštev 

jedným požívateľom za rok vykazuje pobočka č. 14 - Šaca, kde používateľ príde do knižnice 

13,92 - krát, čo znamená, že služby knižnice využije viac ako raz za mesiac. Najmenší 

ukazovateľ návštevnosti jedným používateľom vykazuje pobočka č.1- Mier, kde používateľ 

navštívi knižnicu 7,99 krát. V tomto prípade ide o pracovisko, ktoré bolo zrušené 

a vykazovalo činnosť do 30.júla 2014. 
                                                           
3 Napriek tejto zvýšenej aktivite  knižnice študenti stredných škôl majú v malej miere záujem o registráciu v 

knižnici.  
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Vzrast a pokles kmeňových použíteľov za rok 2014 v % 

Počet návštev jedným 

používateľom za rok 2014 
 
Pracovisko Počet 
Pobočka č.1-Mier 7,99 
Hudobné oddelenie 10,08 
Pobočka č.2-KVP 10,42 
Centrálna požičovňa 11,35 
Pobočka č.5-Barca 12,00 
Pobočka č.7-Biely dom 12,14 
Pobočka č.13- Furča 13,46 
Pobočka č. 11-Nad jazerom 13,61 
Pobočka č.14- Šaca 13,92 
SPOLU 12,53 
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     Výpožičný poriadok knižnice umožňuje používateľovi, ktorý sa zaregistruje na jednom 

pracovisku, využívať  poskytované služby na všetkých pracoviskách knižnice v plnom 
rozsahu. Využívanie služieb všetkých pracovísk knižnice sa medzi používateľmi stalo 

samozrejmosťou. 
     Služby viacerých pracovísk v roku 2014 využilo 1774 používateľov, čo je v priemere 
19,35 % z celkového počtu používateľov. Knihovníci používateľovi venujú rovnaký čas 

a pozornosť ako kmeňovému používateľovi. Najväčšie percento týchto „neplatiacich 

používateľov“ vykazuje hudobné oddelenie, a to 29,70%. Hudobné oddelenie je 

špecializované pracovisko, ktoré navštevujú najmä kmeňoví používatelia z iných pracovísk 

knižnice. Väčšina z nich začína využívať služby tohto pracoviska až neskoršie, keď sa 

zaregistrovali ako kmeňoví 

používatelia na inom pracovisku. 
     Nasledovná tabuľka a graf 
porovnáva percentá kmeňových 

používateľov a percentá 

používateľov na jednotlivých 

pracoviskách služieb knižnice. 
     Pracovníci knižnice sa snažia 

čitateľské  požiadavky vždy 
uspokojivo vybaviť. V prípade, že  

čitateľ hľadá konkrétny titul, ktorý  

knižnica vo fonde nevlastní, 

knihovnícky personál mu odporučí 

iný relevantný dokument súvisiaci 

s jeho informačnou požiadavkou. 

Časť používateľov je do určitej miery spokojná, ale prax ukazuje, že veľa z nich hľadá 

potrebný titul  v inej knižnici.  
 

Počet návštev jedným registrovaným používateľom 2014 

 
 Aj v hodnotenom roku knižnica svoju činnosť zameriavala predovšetkým na dospelého 

čitateľa, čo má súvislosť s existenciou Knižnice pre mládež v Košiciach. V posledných 

rokoch však materské školy a základné školy prejavujú zvýšený záujem o rôzne aktivity 

organizované knižnicou. Nárast detských používateľov zaznamenala centrálna knižnica, kde 

pracovníci na požiadanie škôl organizujú zážitkové čítania, dramatizácie literárnych textov 
a informačné výchovy. V hodnotenom období  centrálna požičovňa eviduje 900 detských 

P1  
Mier; 7,99 

P2 
KVP; 10,42 

P7 
Biely dom; 12,14 

Hudobné  
oddelenie; 10,08 

P13 
Furča; 13,46 

Centrálna  
požičovňa; 11,35 

P11- Nad jazerom 
; 13,61 

P5-Barca; 12 

P14- Šaca;  
13,92 SPOLU 

 12,53 

Percento kmeňových používateľov v porovnaní  
        k používateľom daného pracoviska  2014 
Pracovisko kmeňový 

používateľ 
používateľ 

Pobočka č.14- Šaca 93,18% 6,82% 
Pobočka č.11- Nad jazerom 91,49%       8,51% 
Centrálna požičovňa 91,99% 9,63% 
Pobočka č.13- Furča 90,28% 9,72% 
Pobočka č.5-Barca 87,70% 12,30% 
Pobočka č.1-Mier 83,92% 16,08% 
Pobočka č.7-Biely dom 82,16% 17,84% 
Pobočka č.2-KVP 77,99% 22,01% 
Hudobné oddelenie 70,30% 29,70% 
PRIEMER 80,65% 19,35% 



11 
 

používateľov. Celkove knižnica zaregistrovala 2357 detských čitateľov, čo je 24 % 

z celkového počtu používateľov. 
 
Kmeňový používateľ v porovnaní s používateľom daného pracoviska v % za rok 2014 

 

     Špecifický okruh používateľov tvoria slabozrakí a nevidiaci, ktorým knižnica poskytuje 

špeciálne knižničné služby formou zvukových kníh, kníh a časopisov v Braillovom písme 

a prístupu na internet.  
     Verejná knižnica Jána Bocatia sprístupňuje služby verejnosti v tomto type knižníc 

v najrozsiahlejšom výpožičnom čase na Slovensku. Pracoviská služieb sú otvorené od 8.00 – 
20.00 hod. denne (okrem utorka) a väčšie pracoviská knižnice poskytujú služby aj v sobotu. 
Najväčšie pracoviská majú týždenný počet prevádzkových hodín 53 (štandard 50-60 
hodín). Na malých pobočkách je výpožičný čas prispôsobený počtu používateľov a úväzkom. 
     Celý hodnotený rok knižnica poskytovala služby  prostredníctvom KIS Clavius.  

Jednotlivé pracoviská knižnice sú systémovo prepojené, čo vo vzťahu k používateľom prináša 

väčšiu informovanosť. KIS Clavius a on-line katalóg Carmen návštevu knižnice za účelom  

predĺženia výpožičiek, rezervácie dokumentov a  zistenia aktuálneho stavu dokumentu z 

pobočky umožnil používateľom  zabezpečovať si tieto činnosti aj samostatne cez webové 

rozhranie. Používatelia knižnice pozitívne hodnotia najmä on-line prepojenie jednotlivých 

pracovísk a služieb a taktiež on-line čitateľské konto.  
     Návštevníci knižnice oceňujú priestor Otvorenej zóny, ako voľnočasový priestor, kde majú 

možnosť pozrieť si zaujímavé výstavy a oddychovať.  
     Spoločenská miestnosť na poschodí Otvorenej zóny slúži širokej verejnosti na vzdelávacie 

a kultúrno-spoločenské podujatia.  Samoobslužná šatňa s kapacitou 28 skriniek je však pre 

väčší počet návštevníkov  nepostačujúca. V prípade potreby problém sa rieši pridaním 

vešiakov. Návštevníci môžu využiť aj samoobslužný kávomat. 
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2.2 Výpožičky, informačná činnosť 

Počet absenčných výpožičiek
4 

 

k 31.12.2013 -  290 127 
k 31.12.2014 -  326 027 
 

    V sledovanom období vzrástol celkový počet absenčných výpožičiek v celej knižnici oproti 

roku 2013 o 12,37 %.. Vzrast počtu absenčných výpožičiek sme zaznamenali takmer na 

všetkých pracoviskách. Výrazný nárast počtu absenčných výpožičiek sme zaregistrovali 

v centrálnej požičovni,  26,29 %,  na hudobnom oddelení, 28,55 %, a na pobočke č. 13 - 
Furča, 22,10 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Pre potreby tohto rozboru používame predovšetkým údaje o absenčných výpožičkách, lebo tieto sú z hľadiska 

štatistiky presne definovateľné a vykazovateľné.  

Prehľad vzrastu alebo poklesu absenčných 
výpožičiek podľa jednotlivých miest obsluhy v roku 2014 

Pracovisko 
 

Abs. 
výpožičky 

2013 

Abs. 
výpožičky 

2014 

2013/2014 
Porovnanie 

v % 
Pobočka č.1-Mier 11 657 5 422 46,51% 
Pobočka č.7-Biely dom 51 269 50 833 99,15% 
Pobočka č. 11  Nad Jazerom 26 640 27 779 104,28% 
Čitáreň 30 194 31 783 110,55% 
Pobočka č.2-KVP 26 008 28 967 111,38% 
Pobočka č.5-Barca 9 073 10 335 113,91% 
Pobočka č.14- Šaca 13 060 15 383 117,79% 
Pobočka č.13- Furča 15 178 18 532 122,10% 
Centrálna požičovňa 106 149 134 057 126,29% 
Hudobné oddelenie 2 284 2 936 128,55% 
PRIEMER 26 506 32 603 123,00% 
SPOLU 290 127 326 027 112,37% 
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   Naopak, vysoký úbytok absenčných výpožičiek vykazuje  pobočka č. 1 - Mier. V tomto 
prípade pracovisko poskytovalo výpožičné služby do 31.júla a  bolo zrušené. Tabuľka a graf 
vykresľuje, že zanedbateľný pokles absenčných výpožičiek v porovnaní s rokom 2013 nastal 
na pobočke č. 7 – Biely dom. Pracovisko však vykazuje najvyšší počet absenčných 

výpožičiek zo všetkých pobočiek knižnice. 
     Nedostatkom, ktorý najviac ovplyvňuje absenčné výpožičky, naďalej ostáva nedostatok 

finančných prostriedkov na nákup literatúry, ktorý  je dlhodobo neuspokojivý z hľadiska 

požiadaviek čitateľov.  
    Tabuľka a graf znázorňuje absenčné výpožičky podľa druhov literatúry.  
 

Absenčné výpožičky, % podľa druhov fondov 2014 

Pracovisko 
 

% 
odb. pre 

dospelých 

% 
krásnej pre 
dospelých 

% 
odb. pre 

deti 

% 
krásnej pre 

deti 

% 
periodík 

 
Centrálna 

požičovňa 24,17% 71,48% 0,49% 3,87% 0% 
Čitáreň 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,51% 
Hudobné oddelenie 82,18% 0,00% 0,00% 0,00% 17,88% 
P1- Mier 7,34% 80,39% 0,09% 1,53% 10,64% 
P2- KVP 14,76% 63,14% 1,92% 11,25% 8,93% 
P5 Barca 7,12% 40,44% 6,35% 32,83% 13,27% 
P7- Biely dom 12,15% 61,87% 0,30% 1,49% 24,20% 
P11- Nad Jazerom 8,20% 75,40% 1,88% 9,15% 5,37% 
P13- Furča 7,05% 79,12% 0,51% 3,47% 9,85% 
P14- Šaca 7,01% 54,70% 5,25%        27,16% 5,88% 
SPOLU 16% 60,77% 1,06% 6,15% 16,03% 

 
      Jednotlivé druhy v percentách boli rozložené nasledovne: odborná literatúra pre dospelých 

16%, krásna pre dospelých 60,77% odborná literatúra pre deti 1,06%, krásna literatúra pre 

deti 6,15%, periodiká 16,44%. Medzi jednotlivými druhmi došlo oproti minulému roku 

k odchýlkam. Poklesli percentá absenčných výpožičiek krásnej literatúry pre dospelých, 

3,37% , čo môže mať súvis s neuspokojením čitateľskej potreby z hľadiska nákupu nových 

kníh. 2,22%  nárast oproti minulému roku nastal vo výpožičkách odbornej literatúry. 

Výpožičky ostatných druhov fondov v porovnaní s minulým rokom sú vyrovnané. 
     Najväčšiu časť výpožičiek  tvorí krásna literatúra pre dospelých, čo je v súlade 

s dlhodobým obsahovým zameraním knižnice. 
     Evidencia prezenčných výpožičiek

5 je stále nejasná, aj napriek tomu, že systém Clavius 

prezenčné výpožičky eviduje. Na základe ukazovateľov zo systému Clavius a z empirických 

poznatkov môžeme s istotou tvrdiť, že prezenčné výpožičky sa realizovali na každom 

výpožičnom mieste. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť, že do štatistiky zahŕňame 

predovšetkým výpožičky  v priestoroch, ktoré sú určené na prezenčné štúdium. Jedná sa 

o čitáreň,  študovne v centrálnej požičovni a na veľkých pobočkách, regionálne  a hudobné 

oddelenie a oddelenie odbornej literatúry v centrálnej požičovni. Prezenčné výpožičky sú 

v týchto  prípadoch vyššie a evidencia jednoznačnejšia. V knižnici je spolu 136 študijných 

miest (štandard 100-120).  
 

                                                           
5 Neexistuje v praxi použiteľná presná definícia prezenčnej výpožičky z hľadiska štatistickej evidencie. 
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     Prezenčne sa špeciálne dokumenty CD, DVD požičiavali najmä na regionálnom oddelení 

a na hudobnom  oddelení.  Na regionálnom oddelení to bol predovšetkým digitalizovaný 

knižný fond staršej literatúry z oblasti histórie. V rámci výpožičiek zvukových kníh pre 
slabozrakých a nevidiacich sa vypožičalo 1109 magnetofónových kaziet a MP3. 
     Nasledovné tabuľky vykresľujú   najpožičiavanejších autorov  a najčastejšie požičiavaných 

autorov mužmi a  najčastejšie požičiavaných autorov ženami v centrálnej požičovni. 
Nereprezentuje vzorku celej knižnice. Do značnej miery sú tieto údaje o preferovaní  

jednotlivých spisovateľov, a tým aj počty ich výpožičiek sú ovplyvnené  množstvom  titulov 

jednotlivých autorov. 
     Z týchto údajov možno pozorovať, že neexistujú autori, ktorých výlučne čítajú muži a sú 

autori, ktorých čítajú výhradne ženy. Môžeme sa domnievať, že časť výpožičiek mužov tzv.  

“ženských autorov“ tvoria výpožičky, ktoré si partneri pre seba vypožičiavajú navzájom, 

partner partnerke a partnerka partnerovi. 
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 Najviac požičiavaní autori v centrálnej požičovni                Čo čítajú muži a čo čítajú ženy v slovenskom a českom jazyku centrálnej požičovni   

 
 

 

Rok 2013 Rok 2014 Najčastejšie požičiavaní autori 

mužmi rok  2014 
Najčastejšie požičiavaní autori 

ženami rok  2014 

P.č.  Meno autora 
Počet 
výp.  P.č. 

 
Meno autora 

Počet 
výp. P.č. Meno autora 

Počet 
výp. 

 
P.č. 

 
Meno autora 

Počet 
výp. 

1. Steel, Danielle 1150 1. Dán, Dominik 1300 1. Dán, Dominik 1300 1. Dán, Dominik 1300 
2. Keleová-Vasilková, T. 1046 2. Keleová-Vasilková, T 1192 2. Keleová-Vasilková, T 1192 2. Keleová-Vasilková, T 1192 

3. Dán, Dominik 928 3. Steel, Danielle 1096 3. Steel, Danielle 1096 3. Steel, Danielle 1096 

4. Brown, Sandra 574 4. Connelly, Michael                                          691 4. Connelly, Michael 691 4. Connelly, Michael                                    691 

5. Christie Agatha 573 5. Brown, Sandra                                        602 5. King, Stephen 533 5. Brown, Sandra                                        602 

6. Connelly, Michael 521 6. Lindsey, Johanna                                     564 6. McBain, Ed 508 6. Lindsey, Johanna                                     564 

7. Lindsey, Johannna 517 7. King, Stephen 533 7. Silva, Daniel 467 7. King, Stephen 533 

8. Brezina, Thomas 489 8. McBain, Ed 508 8. Francis, Dick 464 8. Roberts, Nora                             496 

9. Fielding, Joy 465 9. Roberts, Nora                             496 9. Nesbo, Jo 463 9. Adler, Elisabeth 479 

10. McBain, Ed 461 10. Brezina, Thomas                                     485 10. Cornwell, Patricia D. 435 10. Fielding, Joy                                        469 

11. Francis, Dick 441 11.  Adler, Elisabeth 479 11. Grisham, John 432 11. Cornwell, Patricia D. 435 

12. Coelho, Paulo 436 12. Fielding, Joy 469 12. Christie, Agatha                                     420 12. Christie, Agatha                                     420 

13. Roberts, Nora 428 13. Silva, Daniel                                     467 13. Higgins-Clark, Mary                                  383 13. Deveraux, Jude 419 

14. Silva, Daniel 421 14. Francis, Dick 464 14. Cook Robin 371 14. Balogh, Mary 411 

15. Deveraux, Jude 418 15. Nesbo, Jo 463 15. Deaver, Jeffery 343 15. Higgins-Clark, Mary                                  383 

16. Grisham, John 395 16. Cornwell, Patricia D. 435 16. Brown, Dan 262 16. Coelho, Paulo 371 

17. Adler, Elizabeth 390 17. Grisham, John 432 17. Filan, Boris 206 17. Gillerová, Katarína 352 

18. King, Stephen 387 18. Christie Agatha 420 18. Viewegh, Michal 195 18. Bradford, B. Taylor      344 

19. Cook Robin 360 19. Deveraux, Jude 419 19. Forsyth, Frederick 161 19. Hamzová, Mária 336 

20. Bradford, B. Taylor      348 20. Balogh, Mary 411 20. Smith, Wilbur 96 20. Martin, Kat 324 
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Z beletrie boli čitateľmi najviac požadované  „ženské romány“, romány od slovenských 

spisovateliek, detektívky, fantasy a  mimočítankové čítanie. Najmenej sa požičiavala poézia, 

vojnové romány, dráma, poviedky, humor. 
     Z náučnej literatúry čitateľov zaujímali predovšetkým odbory:  psychológia, zdravoveda, 

pedagogika, astrológia. sociálna práca, životopisy a dejiny. Menej boli využívané knihy 

z oblastí: matematika, technika, umenie, šport, domáce hospodárstvo, politika, náboženstvo 

a právo.  
     Už tradične, stabilnú časť celkových výpožičiek tvoria periodiká. Záujem o tieto 
dokumenty je zo strany  čitateľov pomerne vysoký. Navzdory silnej konkurencii internetu, 

čitatelia by privítali viac titulov a väčší počet exemplárov. Avšak  nedostatok financií  

neumožňuje  rozšíriť počet titulov ani exemplárov. 
    Rezervovanie sa využívalo najmä u kníh. V hodnotenom roku pracovníci vybavili 4960 

rezervácií dokumentov pre používateľov knižnice. V prípade beletrie sa táto služba využívala 

predovšetkým u novo zakúpených kníh. Rezervované tituly kníh sú v určitom vzťahu aj 

s rebríčkom najpožičiavanejších autorov.  Na všetkých pracoviskách, na uspokojenie čo 

najväčšieho počtu požiadaviek,  najmä na knižné novinky, knižnica realizuje službu, ktorou je 

oznámenie o rezervovanom dokumente. Posielané je automaticky e-mailovou poštou alebo 

sms - správou. Používateľ tak má možnosť dostať sa k žiadanej knihe hneď v deň, kedy bola 

vrátená iným používateľom. Oznámenie o rezervovanej knihe je posielané aj klasickou 

poštou, a to pre tých používateľov, ktorí nevyužívajú internet. SMS služba sa zaviedla aj na 

upomínanie čitateľov, čo prispelo k lepšej návratnosti.  
Prezenčne sa najviac požičiavali dokumenty na tých pracoviskách, kde boli zriadené 

samostatné študovne a čitárne: centrálna požičovňa – čitáreň a oddelenie odbornej literatúry, 
regionálne a hudobné oddelenie. 

V menšej miere sa prezenčne požičiavali dokumenty 

aj na všetkých pracoviskách služieb. Najpočetnejšie 

prezenčné výpožičky boli v čitárni centrálnej 

požičovne, v počte 78 477, ktoré boli presne 

evidované v KIS Clavius, prostredníctvom 

čiarového kódu. Tu sa obvykle  nejednalo o štúdium, 

ale o relaxačné čítanie novín a časopisov.  
    V roku 2014 si jeden čitateľ v priemere 
vypožičal 28,16 knižničných jednotiek. V 
porovnaní s predchádzajúcim rokom je vzrast o 2,38 
knižničnej jednotky na používateľa. (Štandard 30). 
Najmenej, 9,68 knižničných jednotiek na jedného 

čitateľa bolo vypožičaných na hudobnom oddelení.  

Jedná sa o špeciálne dokumenty, z ktorých sa 

väčšina absenčne nepožičiava. O počte absenčných výpožičiek počas jednej návštevy 

používateľa vykresľuje tabuľka a graf.  
Najviac kníh v priebehu jednej návštevy bolo vypožičaných na pobočke č.5 Barca a pobočke 

č.7 – Biely dom. Prevažnú časť čitateľov na pobočke č. 7 – Biely dom tvorili dôchodcovia 

s pomerne značným objemom voľného času a ich čitateľská aktivita v porovnaní s ostatnými 

čitateľmi je podstatne vyššia. V prípade pobočky č.5 – Barca sa jedná najmä o detských 

používateľov, ktorí tu vždy tvorili prevažnú väčšinu používateľov a navštevujú knižnicu 

v sprievode pedagógov najmä počas vyučovania aj viackrát za mesiac.   
    Najmenej absenčných výpožičiek na jedného používateľa bolo realizovaných na hudobnom 

oddelení, čo priamo súvisí s nedostatočným doplňovaním fondu oddelenia, vzhľadom na 

vysoké ceny náležitých dokumentov a nedoriešením právnej stránky absenčného požičiavania 

CD a DVD.  

Počet absenčných výpožičiek 
na jedného používateľa v roku 2014 
Pracovisko Počet 
Hudobné oddelenie 9,68 
Pobočka č.14- Šaca 21,39 
Pobočka č.2-KVP 23,53 
Centrálna požičovňa 24,29 
Pobočka č.1-Mier 27,24 
Pobočka č. 13-Furča 27,70 
Pobočka č.11- Nad jazerom 29,55 
Pobočka č.7-Biely dom 40,31 
Pobočka č.5-Barca 42,35 
SPOLU 28,16 
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    Počet výpožičiek na 1 zamestnanca  vykonávajúceho knihovnícke činnosti  predstavuje 13 
524 absenčných výpožičiek (štandard 10 000).   

Knižnica poskytovala pre svojich používateľov okrem zvyčajných aktivít aj 

vyhľadávanie informácií prostredníctvom internetu. Ten je súčasťou každodennej práce 

knihovníkov,  ale aj čitateľmi veľmi žiadaným  informačným zdrojom.  
V priemere pripadá 1 PC na 327 používateľov (Štandard 200-600). 
 

Informačno-vzdelávacie centrum 
 

Informačno-vzdelávacie centrum (ďalej len IVC) tvoria spolu klasická študovňa a priestor 

s počítačmi s prístupom na internet s možnosťou tlače dokumentov pre všetkých používateľov 

VKJB. 
V roku 2014 IVC poskytovalo nasledovné služby: 
- vypracovávanie rešerší z on-line katalógu Slovenskej národnej knižnice;  
- MVS a MMVS;  
- prezenčné výpožičky v študovni;  
- organizovanie kurzov Základov počítačov a internetu; 
- konzultácie k fondom voľného výberu a študovne;  
- inštruktáž pre používateľov pri vyhľadávaní v on-line katalógu VKJB i v katalógoch 

iných knižníc a pri vyhľadávaní na internete; 
- usmerňovanie používateľov pri práci v MS Office 2003 - Word, Excel, PowerPoint   
- samotný prístup na internet a všestranná pomoc pri práci s internetom;  
- tlač dokumentov 
- napaľovanie informácií  na CD;  
- služby xeroxu;  
- skenovanie dokumentov;  
- vyhľadávanie právnych informácií v systéme JASPI;  
- referenčné služby; 
- služby multimediálneho počítača; 
- služba Spýtajte sa knižnice.  

 
V službách JASPI (vyhľadávanie právnych informácií) a skenovanie dokumentov, o ktoré 

býva najmenší záujem, sme zaznamenali vyrovnaný stav. Podobne vyrovnaný stav oproti 

minulému roku (2013) sme dosiahli v rešeršnej službe.  
Pokles záujmu sme registrovali pri službách xeroxu (o 38 využití menej) a študovne 

(úbytok návštevnosti o 95 návštevníkov). Po konzultácií s informatikom sme zaviedli nový 
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systém evidencie prezenčných výpožičiek v študovni. Knižné lístky vo všetkých knihách boli 

nahradené ekvivalentom, ktorý urýchlil evidenciu v KIS – Clavius. 
Záujem o služby internetu žiaľ dlhodobo klesá. Počítače sú dnes bežnou súčasťou 

domácností. Konkurencia poskytovateľov internetu sa zväčšuje, čo spolu klesajúcou cenou 

pripojenia k internetu spôsobuje, že čoraz viac domácností je pripojených a ich členovia 

nevyužívajú služby internetu v knižnici. Uvedené fakty sa v roku 2014 podpísali na poklese 

využitia služieb internetu (2538 využití). 
Pracovníci IVC lektorovali až 3 kurzy Základov počítačov a vyhľadávania na Internete. 

Nakoľko sa kurz teší tradične aj naďalej veľkému záujmu čitateľskej verejnosti, mohli sme 

tak vyškoliť viac čitateľov, ako v roku predchádzajúcom.  
Vďaka zmodernizovaniu multimediálneho počítača v roku 2013, vzrástol záujem o jeho 

využívanie na 356 krát. Tento počítač je využívaný na počúvanie hudby a sledovanie videa na 
internete, čím spĺňa oddychovú funkciu.  

O služby MVS a MMVS bol historicky najväčší záujem, ich využitie vzrástlo o 70, čím 

sme požičali našim čitateľom a iným knižniciam spolu 152 knižných jednotiek, formou 

originálu, alebo skenovanej kópie.  
 

Počet využití jednotlivých služieb IVC za rok 2014: 

Obdobie Internet Xerox Skener Študovňa Rešerše JASPI MVS 
ROK 2014 2538 202 19 585 55 11 152 

 
Pracovníci IVC sa aktívne zapájali aj do iných knižnično-informačných činností  a realizácií 

ďalších knižničných aktivít. Podieľali sa  na vypracovaní mediálneho plánu k propagácii 90. 

výročia knižnice, realizácii Mesiaca knihy s divadlom a knižnicou a participovali na 

podujatiach organizovaných na viacerých pracoviskách knižnice.   
 
Hudobné oddelenie 
 
   V oblasti elektronického retro spracovania starších fondov bolo v minulom roku ukončené 

vkladanie archivovaných ročníkov odborných hudobných periodík do elektronickej databázy 

knižnice a pokračovalo spracovávanie (prírastkovanie, katalogizácia, analytický popis) časti 

fondu CD platní, ktorý je zatiaľ v ručnej evidencii. Celkovo bolo spracovaných 157 titulov 

CD platní a 1100 čísel periodík. Pracovníčka oddelenia sa podieľala na katalogizácii nových 

prírastkov hudobnín tvorbou predmetových hesiel a analytických popisov. 
   Medzi hudobnými podujatiami bol novinkou 1. ročník prehliadky mladých gitaristov 

z Košíc a okolia, ktorý prebiehal pod názvom Gitariáda v dvoch častiach. Letná časť sa 

uskutočnila 26.5.2014 a mala podobu bloku vystúpení pred budovou ŠD a na nádvorí 

Barkóczyho pláca, v ktorom sa predstavili okrem žiakov resp. študentov hudobných škôl  

i viacerí úspešní absolventi košického konzervatória so svojimi súčasnými formáciami. Zimná 

čast prehliadky bola zrealizovaná v predvianočnom období v suterénnych priestoroch budovy 

na Hlavnej 48. Z ďalších komorných koncertov sa s mimoriadnym ohlasom stretli dva recitály 

mladých umelkýň – klaviristiek M. Mockovčákovej a Ľ. Kistyovej (Koncert pre štyi ruky 

v rámci Týždňa slovenských knižníc, 1.4.2014) a huslistky A. Astrabovej (Premeny 
husľového koncertu v čase, 17.6.2014). Najväčšej priazni verejnosti sa už tradične tešili letné 

koncerty na nádvorí – Koncert operných árií v podaní sólistov ŠD  v Košiciach (27.6.2014) 

a Sviečkový koncert v rámci medzinárodnej prehliadky mládežníckych orchestrov a zborov 
Šengenský poludník (3.7.2014). Okrem toho sa v priebehu roka uskutočnili 4 triedne koncerty 

žiakov ZUŠ, 2 DVD projekcie operných predstavení a DVD prezentácia hudobnej rozprávky 

S. Prokofieva Peter a vlk, určená žiakom prípravných a prvých ročníkov ZUŠ.  
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   Výsledkom dlhodobej spolupráce knižnice s inštitúciami spadajúcimi do pôsobnosti KSK 

boli dve viacdňové podujatia – tvorivá dielňa určená účastníkom súťaže v speve ľudových 

piesní Dargovská ruža (Kultúrne centrum Abova, 29.-30.4.2014)) a krajské kolo vedomostnej 

súťaže Čo vieš o vesmíre (Hvezdáreň Michalovce, 23.-25.4.2014). Pravidelným kolektívnym 

návštevníkom oddelenia sa v rámci skupinovej terapie stali  pacienti Psychiatrického 

stacionára pri psychiatrickej klinike nemocnice L. Pasteura v Košiciach.  Pokračoval cyklus 

literárno-hudobných popoludní Už vím, co číst a posluchat (Český spolok, celkom 4 

stretnutia) a uskutočnili sa i dve prezentácie nových kníh – básnickej zbierky J. Mičucha 

Z blues do úst (2.12.2014) a knihy L. Dohoviča Dirigent z gulagu (3.12.2014). V priebehu 
minulého roka sa na Hudobnom oddelení uskutočnilo celkom 27 podujatí (okrem cyklických 

podujatí regionálnej študovne a informatickej prípravy) s počtom návštevníkov 1450. 
   Popri množstve spomínaných aktivít boli na Hudobnom oddelení celoročne poskytované 

štandardné výpožičné, bibliograficko-informačné a rešeršné služby ako i kopírovacie služby 

pre obe špecializované pracoviská na Hlavnej 48 (možnosť kopírovania z dokumentov využlo 

172 návštevníkov, celkový objem vyhotovených kópií je 2717 listov). Možnosť bezplatného 

prístupu na internet využilo 239 návštevníkov. Služby oddelenia i naďalej využívalo pomerne 

veľa čitateľov z iných pobočiek, čo je spôsobené jedinečnosťou jeho fondu. 
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2.3 Vzdelávacie a kultúrne podujatia 

Podujatia pre verejnosť 

   Organizovanie vzdelávacích a kultúrnych akcií je jednou z dôležitých činností Verejnej 

knižnice Jána Bocatia. Ich cieľom je prilákať do knižnice nielen ľudí, ktorí sú našimi 

čitateľmi, ale aj širokú verejnosť. 
   Jednotlivé podujatia sa konali na všetkých výpožičných miestach knižnice. Tie, ktoré sa 

realizovali v čitárni, sú štatisticky zahrnuté v centrálnej požičovni. V sledovanom období bolo 

celkovo zorganizovaných 590 podujatí, čo je o 163 viac ako v roku 2013. Na uvedenom počte 

sa najväčšou mierou podieľali: centrálna požičovňa, pobočka č. 14 -Šaca a pobočka č. 13 - 
Furča. Dôvodom tohto vysokého počtu akcií je jednak ich opakované realizovanie pre 

jednotlivé triedy  MŠ, ZŠ a SŠ a tiež pomerne veľký podiel informačných výchov na tomto 

čísle. Sumár uskutočnených akcií na pobočke č.14 významne ovplyvnil aj fakt, že v blízkom 

okolí sa nenachádza žiadne pracovisko Knižnice pre mládež mesta Košice. Nárast podujatí v 

centrálnej požičovni súvisí tiež s využívaním prístavby - Ostrova kultúry na na tieto účely.  

Tento priestor bol sprístupnený v druhej polovici roku 2013 a teda s jeho neobmedzeným 

celoročným využívaním sa naplno začalo až v roku 2014.    Celkovo bolo na akciách 

prítomných  19 287 účastníkov, čo je o  5 387 viac ako v predchádzajúcom období. 

Návštevníkmi podujatí boli na jednej strane čitatelia a používatelia knižnice a na druhej široká 

verejnosť. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že v porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím bolo viac podujatí s väčším počtom účastníkov.  
 

Počty podujatí na jednotlivých pracoviskách v roku 2014 
 

Pracovisko Vzdelávacie a kultúrno-
spoločenské podujatia pre 

verejnosť 

Z toho informačná 

výchova 

Centrálna požičovňa 170 57 

Hudobné oddelenie 41 14 

Regionálna študovňa 39 14 

Pobočka č. 1- Mier 2 2 

Pobočka č. 2 - KVP 38 30 

Pobočka č. 5 - Barca 23 12 

Pobočka č. 7 - Biely dom 7 5 

Pobočka č. 11 - Nad Jazerom 26 10 

Pobočka č. 13 - Furča 62 26 

Pobočka č. 14 - Šaca 167 16 

Hlavná 48 15 0 

S P O L U 590 186 
 
   Z celkového počtu 590 podujatí, 186 (31,5%) malo charakter informatickej prípravy 

používateľov. Cieľovou skupinou informatickej prípravy 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 
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komunikačných technológií v procese učenia sa a poznávania. Takto zamerané aktivity sa 

najčastejšie realizovali v centrálnej požičovni, pobočke č. 2 – KVP a č. 13 – Furča.  
   Podstatná časť podujatí bola organizovaná v rámci Týždňa slovenských knižníc, teda v 

období od 31. marca do 5. apríla 2014. Počas uvedeného týždňa sa na všetkých pracoviskách 

knižnice uskutočnilo množstvo atraktívnych akcií určených pre rôzne skupiny obyvateľstva 

Košíc a blízkeho okolia. Okrem klasických besied o literatúre za účasti autorov (Michaela 

Ella Hajduková, Števa Opremčáková, Stanislav Motl, Silvia Koscelanská) zaznamenala 

úspech napríklad aj výstava obrazov výtvarníčky Beáty Čop, ktorá sa uskutočnila na pobočke 

č. 13 – Furča. Vysokej návštevnosti sa tešil Klavírny koncert pre štyri ruky v podaní Ľubice 

Kistyovej a Moniky Mockovčákovej. Detskému čitateľovi bolo venované tradičné podujatie 

Noc s Andersenom, ktorého  nosnou témou bol nesmrteľný príbeh Fantóma opery.  
   V máji (30.-31.5, od 10:00 do 10:00) sa konal tradičný literárny maratón. Bol venovaný 

uznávaným svetovým, českým i slovenským autorom, ktorí by sa v tomto roku dožili 90. 

rokov. Výber ústrednej témy nebol náhodný, pretože Verejná knižnica Jána Bocatia  si  
takisto pripomenula 90.výročie svojho založenia. Sprievodné podujatia maratónu sa taktiež 

niesli v znamení roku 1924. Bola sprístupnená výstava starých pohľadníc Košíc a novinových 

článkov z uvedeného roku. Ďalej sa uskutočnil hudobno-poetický večer Noé vypouští 

krkavce/Noe vypúšťa krkavca, kde zazneli verše českého básnika Ivana Diviša. Súčasťou 

večera bol aj  koncert košickej skupiny Choré vrany.  
   Z ďalších aktivít zameraných na propagáciu literatúry a umenia sme pokračovali v 

organizovaní osvedčených poeticko-hudobných večerov Rendez vous s … poéziou, literárno-
hudobných pásiem Štyri večery nepokoja. Z literárnej oblasti boli veľmi dobre prijaté aj  

podujatia o živote a diele českých spisovateľov, ktoré sme pripravovali v spolupráci s Českým 

spolkom v Košiciach a Slovensko-českým klubom v SR pod názvami Už vím, co budu čist 

a poslouchat a Literárne soiré. 
    Vysokou kvalitatívnou úrovňou sa aj naďalej vyznačujú podujatia, ktoré sa konajú v 

priestoroch Hudobného oddelenia a tiež na zrekonštruovanom nádvorí Bárkoczyho paláca – 
Ostrove kultúry. Bolo tu zorganizovaných viacero triednych koncertov ZUŠ, DVD projekcií 

opier, prednášok, besied, autorských čítaní, koncertov, hudobných a literárnych večerov. 
    Vysoký štandard mali aj kultúrno-vzdelávacie podujatia, ktoré sa konali na regionálnom 

oddelení – Diskusné večery Ústavu pamäti národa a prednášky Dejepisného spolku patrili 

medzi tie s najvyššou návštevnosťou.  V rámci prednášok odzneli príspevky k témam: 

Spisovatelia v politike, Tradícia autonómie na Podkarpatskej Rusi, Ťažké päťdesiate roky, 

Mešťania Košíc 16. storočia a ich testamenty, Z histórie ZOO Košice a iné. Medzi 

prednášajúcimi a diskutujúcimi sa objavili napr. Ján Gavura, Róbert Magocsi, Marián Gajdoš, 

Dušan Janák, Bernadeta Fabová a iní.  
   Jednotlivé pracoviská knižnice zorganizovali aj množstvo podujatí pre deti mládež. Pobočka 

č. 14 – Šaca sa zapojila do celoslovenského čitateľského maratónu Čítajme si 2014 a pobočka 

č. 2 - KVP do celodennej akcie Deň ľudovej rozprávky. Knižnica pripravila pre detských 

čitateľov aj besedy s ich obľúbenými autormi Gabrielou Futovou (centrálna požičovňa, 

pobočka č. 11 – Nad Jazerom, pobočka č. 5 – Barca) a Martou Hlušíkovou (centrálna 

požičovňa). Rozmanité aktivity na podporu čítania u detí (dramatizácie, zážitkové čítania, 

hlasné čítania) sa konali  v centrálnej požičovni (Maťko a Kubko, Neplechy školníčky Agneši), 
na pobočke č. 14 – Šaca (Koza rohatá), na pobočke č. 11 – Nad Jazerom (Škôlka číta 

knižnicu), pobočke č. 13 – Furča (Noc v knižnici). 
   V oblasti výstavníckej činnosti pútali pozornosť predovšetkým fotovýstavy v Galérii 

NOVA, ktoré sa už tradične vyznačujú vysokou profesionálnou úrovňou. Verejnosť si v 

uplynulom roku mohla pozrieť výstavy viacerých domácich i zahraničných fotografov, medzi 

inými aj: Victora Urbana, Maroša Detka, Petra Meľucha, Romana Vondroua, Alexandra 

Jirouška a ďalších 
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   Verejná knižnica Jána Bocatia prispela aj k propagácii írskej literatúry a kultúry. 

Zorganizovala podujatie pri príležitosti osláv sv. Patrika, ktoré osobne ocenila aj 
veľvyslankyňa Írskej republiky Anne-Marie Callan. Knižnica sa zapojila do Dní českej 

kultúry, Dní španielskej kultúry a Európskeho dňa jazykov. Pri realizácii viacerých svojich 

aktivít úzko spolupracovala s Francúzskou alianciou v Košiciach, Slovenským 

numizmatickým spolkom, košickou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov, Asociáciou 

organizácií spisovateľov Slovenska, Štátnym divadlom s Košiciach a inými spriatelenými 

inštitúciami.  
 
Odborné podujatia pre knihovníkov  
 
   Verejná knižnica Jána Bocatia na začiatku roka zorganizovala cyklus literárneho 

vzdelávania pre svojich zamestnancov, ktoré viedli renomovaní odborníci z jednotlivých 

oblastí - Literatúra pre deti a mládež (Gabriela Futová, spisovateľka), Ruská literatúta (Valerij 
Kupka, vysokoškolský pedagóg), Slovenská literatúra (Lenka Štofanová, Mária Klapáková - 
literárne vedkyne).  
   31. marca 2014 sa v novej prístavne knižnice na Hviezdoslavovej 5 uskutočnilo slávnostné 

otvorenie Týždňa slovenských knižníc, ktoré bolo určené pre pozvaných hostí. Knižnica sa 

tak stala centrom diania tejto celoslovenskej aktivity a mohla tak privítať osobnosti 

slovenského knihovníctva i predstaviteľov verejného života.  
   10. júna 2014 bol pre pracovníkov knižnice zorganizovaný workshop pod názvom Ako 

pritiahnuť čitateľov do knižnice pod vedením Dany Perufovej, ktorá je lektorkou, trénerkou 

pamäte a venuje sa kaučingu.  
   16. - 18. júna 2014 knižnica participovala ako spoluorganizátor na odbornom seminári 

Komunitná knižnica VIII., ktorý pravidelne organizuje o.z. Korálky a Hornozemplínska 

knižnica vo Vranove nad Topľou. Témou seminára bolo čítanie a rodina v súvislostiach. 

Účastníkmi seminára boli knihovníci a knihovníčky z celého Slovenska a ako prednášatelia aj 

zahraniční lektori (Česká republika, Poľsko).  
   Verejná knižnica Jána  Bocatia si v roku 2014 pripomenula svoje 90. výročie. 

Vyvrcholením osláv bola slávnostná akadémia (28.10.2014) venovaná jej činnosti a aktivitám 

od vzniku po súčasnosť, ktorá sa konala na Malej scéne Štátneho divadla v Košiciach. Na 
podujatí sa zúčastnili súčasní i bývalí zamestnanci, kolegovia a kolegyne z partnerských 

knižníc, zástupcovia stavovských organizácií (SAK, SSKK a Národní knihovna Praha – 
SKIP) a predstavitelia krajskej samosprávy i mesta Košice.  
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II. REGIONÁLNA ČINNOSŤ  
 
1. Bibliografická činnosť 
 
     Činnosť na bibliografickom oddelení bola zameraná na plnenie základných úloh, ktoré 

súviseli so zhromažďovaním, analytickým spracovávaním a uchovávaním regionálnej 

periodickej tlače, 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 Súborný katalóg – Články SR. Za 

sledované obdobie bolo vložených 695 záznamov, vrátane pridelenia znakov MDT. 

Priebežne sa uskutočňovala redakcia záznamov (zlučovanie, oprava nesprávnych autorít, 

doplnenie autobiografických údajov) v zmysle metodických pokynov SNK. 
     Prioritná pozornosť bola venovaná denníku Korzár a  týždenníku Košický večer, 

z knihovníckych časopisov to bol metodicko-inštruktážny časopis knižnice Knihovník. Z  

národnostnej tlače bolo spracované maďarské národnostné periodikum s celoslovenskou 

pôsobnosťou  - mesačník  Kassai Figyelő. Pribudlo nové regionálne periodikum, v septembri 
začal vychádzať nový mestský večerník pod názvom košice:dnes. 
   V rámci retrospektívneho spracovávania z fondu regionálneho oddelenia bol analyticky 

spracovaný regionálny zborník Košické historické zošity (2011-2012), vydávaný Dejepisným 

spolkom v Košiciach.  Skompletizovali sa obecné periodiká z regiónu Košice-mesto a Košice-
okolie, regionálne noviny Korzár a Košický večer za uplynulé obdobie boli pripravené do 

väzby. 
     Naďalej sa priebežne dopĺňala databáza literárnych osobností regiónov Košíc a Košice- 
okolie Tvorcovia krásnej literatúry od najstarších čias po súčasnosť. Boli vytvorené jednak 
nové heslá literárnych osobností, jednak boli heslá rozšírené o nové doplňujúce informácie. 
     Pravidelne sa uskutočňoval monitoring regionálnej tlače o aktivitách knižnice. Záznamy o 

článkoch sa postupne vystavovali na jej webovej stránke v rubrike Napísali o nás. Z článkov 

sa budoval archív článkov o knižnici a súčasne, v rámci dlhodobej archivácie výstrižkov, sa 

pristúpilo k vytváraniu ich elektronických kópií.  
     Podľa potrieb sa zastupovalo na regionálnom oddelení počas neprítomnosti pracovníka, 

aby sa zabezpečil bezporuchový chod oddelenia. 
     Keďže uplynulý rok bol rokom 90. výročia založenia knižnice, dôležitou súčasťou činnosti 

bolo zhromažďovanie dokumentov, týkajúcich sa histórie knižnice. V spolupráci 

s regionálnym oddelením sa kompletizovali Správy o činnosti knižnice za jednotlivé roky 

(1964-2013), archívne fotografie knižnice,  novinové články z dobovej tlače, mená všetkých 

bývalých riaditeľov knižnice (hoci nie v úplnosti aj ich portréty, autobiografické údaje, roky 

pôsobenia). Zaujímavé bolo  sledovať genézu názvu knižnice od počiatkov jej existencie až 

po dnešok, taktiež sa nám podarilo získať unikátne dokumenty o dr. Emilovi Černajovi 

z Národnej knižnice v Prahe.  
     Výnimočnou skúsenosťou bola možnosť spracovania podrobného menného registra 
k tretiemu dielu rozsiahlej monografie  Dejiny Košíc v dátach , ktorý vydal autorský kolektív 

pod odborným vedením Mgr. Štefana Eliáša.  Spolu s kolegom z regionálneho oddelenia sme 

sa aj my, hoci nepriamo, pričinili o vznik tejto publikácie, ktorá poodkrývala mnohé neznáme 

informácie a fakty o našej regionálnej histórii.   
Koordinačná a vzdelávacia činnosť 
   V rámci koordinácie bibliograficko-informačnej činnosti sa v spolupráci so Slovenskou 
národnou knižnicou – odborom Národná bibliografia obsahovo a organizačne zabezpečila 

porada bibliografov regionálnych knižníc Košického samosprávneho kraja, Knižnice pre 

mládež mesta Košice a ŠVK Košice. Uskutočnila sa začiatkom roka v Gemerskej knižnici Pavla 

Dobšinského v Rožňave. Bola venovaná stručnému zhodnoteniu činnosti jednotlivých 
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bibliografických pracovísk za uplynulé obdobie, a taktiež aktuálnym informáciám k 

problematike bibliografického spracovania článkov v systéme Virtua. Diskutovalo sa aj  

o problematike jednotnej tvorby personálnych a korporatívnych autorít a o voľne prístupnej 

webovej verzie MDT- verzia roka 2008. Zúčastnili sme sa tiež pravidelného jesenného 

zasadnutia Koordinačnej rady Slovenskej národnej knižnice pre bibliografickú činnosť v SR. K 
významným bibliografickým podujatiam patril aj Prešovský bibliografický deň, kde 

dominantnou témou bola prezentácia novej Metodiky tvorby personálnych autorít vo formáte 

MARC 21. 
 
2. Regionálne oddelenie 
 
      Regionálne oddelenie ako špecializované pracovisko knižnice pokračovalo v poskytovaní 

služieb prezenčného štúdia knižničných dokumentov v priestoroch svojej študovne. Popritom 

boli čitateľom poskytnuté aj ďalšie služby: prístup na internet, skenovanie dokumentov, 
usmerňovanie čitateľov pri využívaní knižničných katalógov a internetových databáz 

dokumentov nevyhnutných pre výskum a písanie odborných prác.   
     Najčastejšími návštevníkmi boli vysokoškolskí študenti so zameraním na humanitné vedné 

odbory (história, archívnictvo, pomocné vedy historické, cestovný ruch), amatérski 

záujemcovia o regionálne dejiny a odborní pracovníci múzeí, archívov, knižníc a univerzít 

z Košíc, Prešova, Bratislavy a Martina a pod. Zaznamenali sme návštevy aj z Maďarska, 

Čiech a USA.  
     Medzi čitateľmi boli najžiadanejšie tieto témy: dejiny obcí a miest okresu Košice, Košice – 
okolie (Košice, Barca, Budulov, Janík, Ruskov, Haniska, Kokšov-Bakša, Paňovce, Perín-
Chym, Budimír, Moldava nad Bodvou a pod.). Záujem zo strany čitateľov bol aj o obce zo 
širšieho regiónu východného Slovenska, napr. z regiónov Gemera (Rožňava, Bretka, Tornaľa, 

Čoltovo), Šariša či Zemplína (Trebišov, Kráľovský Chlmec a pod.). K ďalším vyhľadávaným 

témam patrili napr. genealógia šľachtických rodov z územia bývalej Abovskej, Turnianskej, 

Šarišskej a Zemplínskej župy, dejiny košického židovstva, dejiny košických sídlisk (KVP, 

Jazero, Furča, Terasa), dejiny športu na východnom Slovensku (hokej, futbal), dejiny Košíc 

v stredoveku, dejiny priemyslu v Košiciach a okolí (VSŽ, HUKO, Slovenské magnezitové 

závody Košice), dejiny dopravy v Košiciach, kultúrne pamiatky Košíc (sakrálna architektúra), 

urbanistický vývoj Košíc, školstvo v Košiciach v medzivojnovom období, osobnosti (Sándor 

Márai, Gábor Göndör, Ferenc Sziklay, Anton Harčár, Sára Schalkház, Kornel Divald, Pavol 

Jozef Šafárik a pod.).  
Často vyhľadávaným typom knižničných dokumentov boli staré košické adresáre, historické 

diela Vojtecha Wicka, monografie k dejinám vybraných obcí, staré i súčasné košické noviny 
(Večer, Korzár, Východoslovenské noviny, Slovenský východ, Kassai Ujság, Kassai Napló, 

Felsőmagyarország a pod.), časopisy a zborníky (Historická revue, Pamiatky a múzeá, 

Historica carpatica, Nové obzory, Košické historické zošity). Fond regionálneho oddelenia sa 
aj v tomto roku spolupodieľal pri vzniku viacerých nových publikácií (Dejiny Košíc v dátach 

3., Gibárt, Paňovce – kapitoly z dejín), vysokoškolských záverečných prác i stredoškolskej 

odbornej činnosti (Perín – história a súčasnosť).  
     Knižničný fond bol priebežne dopĺňaný novými knihami, periodikami i špeciálnymi 

tlačovinami. Z jazykového hľadiska tvorili prírastkový fond dokumenty v týchto jazykoch: 

slovenčina, maďarčina, čeština, angličtina a nemčina.         
     Skompletizoval sa chronologický zoznam všetkých periodických tlačí fondu regionálneho 

oddelenia (nielen košických) do roku 1945, s podrobným rozpisom rozsahu jednotlivých 

titulov. Na základe toho došlo ku korekcií viacerých nepresností v bibliografických údajoch 

jednotlivých titulov v elektronickom knižničnom katalógu. Pokračovalo postupné 

spracovávanie a katalogizácia rukopisnej zbierky kníh. V súvislosti s 90. výročím založenia 
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Verejnej knižnice Jána Bocatia, sa v spolupráci s Bibliografickým oddelením zhromaždil a 

skompletizoval materiál k dejinám knižnice (fotografie, dobové dokumenty a pod.).   
      K aktivitám, ktoré mali za cieľ propagáciu knižničného fondu a služieb patrili výstavy 

(výstava dobových fotografií a novinových článkov k dejinám Verejnej knižnice Jána 

Bocatia, ďalej menšia výstava kníh venovaná jubilujúcemu regionálnemu autorovi Rudolfovi 

Schusterovi a výstava najstarších slovenských tlačí z fondu regionálneho oddelenia). Z 

materiálov fondu oddelenia sa ďalej zrealizovala výstava novinových článkov z roku 1924 a 
dobových pohľadníc v priestoroch Centrálnej požičovne. Originály starých fotografií boli 

zapožičané k ich prezentácii na pobočke Nad jazerom v rámci osláv 90. výročia knižnice.   
     Viacero dokumentov z fondu sa ocitlo aj na rôznych výstavách po Slovensku. Slovenské 

národné múzeum v Bratislave si zapožičalo pre svoju výstavu, venovanú 100. výročiu 

vypuknutia prvej svetovej vojny, pamätný album vpádu ruských vojsk na územie dnešného 

severovýchodného Slovenska (Emlékalbum az orosz betörésről...). Ako sa ukázalo jedná sa o 

jediný známy exemplár zo Slovenska. Pri príležitosti uskutočnenia výstavy Košická moderna 

a jej presahy v Bratislave, sme zapožičali košické tlače z medzivojnového obdobia aj 

Slovenskej národnej galérii.         
     K propagačno-vzdelávacím činnostiam patrili informatívne prípravy pre žiakov 

základných a stredných škôl z Košíc i okolia (ZŠ Ždaňa) vo forme exkurzií a fyzickej 

prezentácii vytypovaných knižničných dokumentov.  

     V spolupráci s Ústavom pamäti národa, Katedrou histórie FF UPJŠ, Dejepisným spolkom 

v Košiciach a Slovenskou numizmatickou spoločnosťou – pobočkou Košice sa na oddelení 

konali odborné prednášky spojené s elektronickými prezentáciami, s prezentáciami nových 

kníh a s diskusiami. K témam, ktoré najviac zaujali návštevníkov, patrili - Významné 

postavenie Košíc vo vývoji poštovníctva Uhorska v predznámkovom období, Prezentácia 

tretieho dielu knihy Štefana Eliáša Dejiny Košíc v dátach, Draho zaplatená sloboda - prechod 
frontu územím Slovenska 1944 - 1945, Z histórie ZOO Košice a pod. 

 

3. Metodická činnosť 

a) Košický kraj  
 
   Na začiatku roka sa na metodickom oddelení práca pravidelne sústreďuje na spracovanie 

ročných štatistických výkazov o knižnici za okres Košice - okolie, Košice - mesto a Košický 

kraj. Prebiehalo overovanie štatistických výkazov a kompletizácia vyhlásení o súhlase so 

zverejnením štatistických údajov a zároveň bola elektronicky skompletizovaná štatistika za 

celý kraj k odovzdaniu do SNK. Súčasťou spracovania bola kontrola údajov za košický kraj v 

spolupráci s SNK a MK SR. V roku 2014 došlo zo strany garantov štatistického zisťovania 

SNK a MK SR k výraznému posunu termínov. Po ukončení štatistického spracovania údajov  

bol vedúcimi pracovníkmi krajskej knižnice spracovaný Rozbor činnosti regionálnych knižníc 

KSK za rok 2013. V rámci metodickej pôsobnosti boli k spracovávaniu štatistík poskytované 

konzultácie metodikom a povereným pracovníkom jednotlivých regionálnych knižníc.  
   Súčasťou metodického riadenia regionálnych knižníc sú aj porady riaditeľov k otázkam 

riadenia a iným aktuálnym témam. Na porade riaditeľov, ktorá sa uskutočnila začiatkom 

januára bola prijatá metodika vykazovania Štandardizácie RK KSK, ktorú metodicky 

spracovala krajská knižnica.  
   V minulom roku sa pozornosť venovala aj vyhodnoteniu Stratégie slovenského 

knihovníctva v rokoch 2008 - 2013 za jednotlivé knižnice a kraj.  
   22. mája 2014 sa v nadväznosti na spracovanú štatistiku za kraj uskutočnilo stretnutie 

zástupcov regionálnych knižníc a Odboru služieb SNK, na ktorom sa zhodnotil stav 
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knihovníctva v našom kraji. RK KSK a knižnice v ich metodickej pôsobnosti sa opätovne 

zaradili v mnohých ukazovateľoch na nelichotivých miestach. SNK zaznamenáva, že knižnice 

KSK majú dlhodobo problém s nedostatočným financovaním svojej činnosti, čo sa zákonite 

premieta v dosahovaných výsledkoch. Zároveň bol zo strany ústredného metodického centra 

konštatovaný fakt, že priemerné platy pracovníkov RK KSK sú najnižšie na celom Slovensku.  
   Naďalej sa, vďaka neustálej konzultačnej činnosti s SNK, poskytovala metodická pomoc 

knižniciam kraja v súvislosti so zavádzaním knižnično-informačného systému MASK a jeho 
jednotlivými modulmi.  
   Knižnica metodicky usmerňovala a koordinovala aj bibliograficko-informačnú činnosť vo 

verejných knižniciach Košického samosprávneho kraja, KMK Košice a ŠVK Košice 

v spoluprácu s Národnou bibliografiou SNK.  
   Súčasťou metodicko-inštruktážnej pomoci knižniciam v metodickej pôsobnosti knižnice je 

naďalej periodikum Knihovník. V jeho jubilejnom (35 rokov od jeho prvého vydania) roku 
boli vydané dve čísla. 
 
b) Okres Košice – okolie 
 
Metodická pomoc knižniciam okresu bola zameraná na: 

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

uskutočňovaní, 
- inštruktáž novým pracovníkom. 

 
   Knižnica metodicky usmerňuje aj  činnosť knižníc okresu Košice - okolie. Poskytuje 
informácie o celoslovenských a regionálnych aktivitách.  V roku 2014 sa do  medzinárodnej 

čitateľskej akcie Noc s Andersenom zapojili Obecná knižnica Bohdanovce, Čaňa, Seňa a 

Valaliky. K ich zapojeniu do tejto akcie, im bola  poskytnutá pomoc podľa potreby 

jednotlivých knižníc. 
   Ďalšou významnou aktivitou bolo zapojenie sa do 7. detského čitateľského  maratónu 

„Čítajme si“, ktorý organizuje UNICEF - knižnice vo Valalikoch, Bohdanovciach a Moldave 
nad Bodvou  
   Jednou z foriem pomoci knižniciam je zabezpečenie  nákupu knižného fondu, t.j.  výber a 

nákup kníh pre knižnice v distribučných centrách za účasti knihovníkov príslušnej knižnice, 

príp. aj bez  účasti knihovníka. V roku 2014 bola poskytnutá pomoc pri nákupe fondu týmto 

obecným knižniciam – Sady nad Torysou, Nižný Klátov, Nováčany, Zlatá Idka, Malá Ida, 

Veľká Ida, Beniakovce.  
   Na sklonku roka sa uskutočnila jedna  porada knihovníkov okresu Košice-okolie, ktorá bola 

venovaná návrhu Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020 a aktuálnym 

problémom obecných knižníc. Zároveň sa  uskutočnila exkurzia do Kulturparku – LITparku 
Knižnice pre mládež mesta Košice.    
   Pozornosť sme sústreďovali na registráciu knižníc okresu do Zoznamu knižníc MKSR, 

v ktorom sa nenachádzajú všetky knižnice nášho okresu. Predmetná registrácia vyplýva zo 

zákonnej povinnosti zriaďovateľa knižnice.   
   Celkovo bolo uskutočnených 38 metodických návštev do okresu Košice - okolie. 
Poskytovali sa telefonické, osobné a emailové konzultácie, či poradenstvo. Zároveň sa 

snažíme o  aktualizáciu na podstránke našej knižnice, ktorá je venovaná obecným knižniciam 

okresu.  
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   V rámci metodickej pomoci pri práci v KIS bola poskytnutá metodická pomoc pri práci 

s KIS MaSK v knižniciach – Bohdanovce, Veľká Ida, Poproč a Seňa, v systéme ProfLib 

v Školskej knižnici Gymnázia Štefana Moyzesa v Moldave nad Bodvou.  
 

Edičná a prezentačná činnosť 
   V roku 2014 boli spracované 4 materiály dokumentujúce činnosť knižnice - plán činnosti 
a tri rozbory činností  (VKJB, knižnice KSK a Košice - okolie). V minulom roku boli vydané 

dve čísla periodika Knihovník, ktorý zároveň plní funkciu metodicko-inštruktážnej pomôcky.  

Začiatkom roka bol spracovaný a vydaný nástenný kalendár Verejnej knižnice Jána Bocatia 

v Košiciach pri príležitosti jej 90. výročia. Na jeseň knižnica vydala informačný bulletin 

o knižnici. Popri printových materiáloch boli spracované viaceré obrazové prezentácie. 

Knižnica vlastnými silami zabezpečuje propagačné a reklamné  materiály k podujatiam 
knižnice (pozvánky, diplomy, záložky, plagáty).  
 

Projektová činnosť 
   Na metodickom oddelení sa činnosť sústreďovala aj na pomoc pri spracovaní projektov 

v rámci grantového systému Ministerstva kultúry SR nielen pre okres Košice-okolie, ale aj 
pre obecné knižnice Košického samosprávneho kraja, ktoré požiadajú o metodickú pomoc 

a inštruktáž.  Okrem príprav a samotnej projektovej dokumentácie išlo o konzultácie pri 

zabezpečovaní úspešných projektov, zároveň bola pomoc poskytovaná aj pri spracovávaní 

vyhodnotení. Na metodickom oddelení sa taktiež kompletizovali všetky projekty  knižnice.  
 

Iná činnosť 
   Pracovníci metodického oddelenia participovali  na príprave knižničných projektov a  

realizácii podujatí knižnice – v minulom roku najmä pri príprave osláv 90-teho výročia 

knižnice. Podľa potreby bola poskytnutá pomoc pri organizovaní podujatí knižnice (inštalácia 

výpočtovej techniky, fotografovanie, upgrade softvéru...).  
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III. PROGRAMY  A PROJEKTY 

1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca  
 
Knižnica spolupracovala so Župnou aj  Mestskou knižnicou v Miškolci okrem iného aj 

formou prezentácie knihovníckej činnosti v okrese a našom kraji. V minulosti bola výsledkom 

spolupráce aj digitalizácia niekoľkých titulov kníh regionálneho charakteru, predovšetkým 

z oblasti dejín Abovskej župy a databáza bádateľov dejín Abova, Zemplína a Gemera,  ktorá 

vyšla v Miškolci  aj v tlačenej podobe a bola poskytnutá pre potreby regionálnej činnosti . 
V oblasti vzdelávania knižnica spolupracovala aj s inštitúciami v Čechách, najmä   Národnou 

knižnicou v Prahe. Pri organizovaní medzinárodnej akcie Literárny maratón s Jazzovou 
sekciou v Prahe. 
 
2. Projektová činnosť  
 
Pre rok 2014 bolo spracovaných 11 projektov, ktorých úspešnosť bola 45 %. Z celkového  

objemu podporených projektov prostredníctvom grantov došlo k ich plneniu v objeme 53,34 
%. Ako doplnkový zdroj rozpočtu tak knižnica získala  celkovo  13 387 €, z toho 12 737 € 

pochádzalo  dotačného systému MK SR.  
 
Verejná knižnica Jána Bocatia (1924-2014)  
Cieľom projektu do grantového systému Nadácie Pro Cassovia bolo získanie časti finančných 

prostriedkov na vydanie informačného bulletinu o dejinách a súčasnosti knižnice.  
Zodpovedná: PhDr. Klára Kernerová, projekt bol schválený vo výške 500  € 
 
Príbeh jednej knižnice 
Podpora aktivít knižnice v rámci osláv 90. výročia vzniku, prostredníctvom programu 
Slovenskej asociácie knižníc -  „Partnerstvo alebo spojme svoje sily“ 
Zodpovedná: PhDr. Klára Kernerová, projekt bol schválený SR SAK vo výške 150 € 
 
Štyri večery nepokoja  
Cieľom bolo sprostredkovať podľa možností čo najrozmanitejší pohľad  na súčasnú slovenskú 

literatúru. Príťažlivosť a atraktívnosť každého podujatia bol zabezpečený osobnou účasťou 

autorov, hudobnými vstupmi a snahou o navodenie neformálnej atmosféry večerov. 
Zodpovedná: Mgr. Alena Zavocka, projekt bol schválený MK SR vo výške 900 € 
 
Na „ostrove“ nové knihy  
Cieľom projektu bolo zabezpečiť primeranú kvalitu a kvantitu knižničného fondu  

systematickým a čitateľsky orientovaným doplňovaním knižničného fondu, zatraktívnenie a 
zefektívnenie knižnično-informačných služieb,  stabilizácia existujúcej čitateľskej základne, 
ale aj rozšírenie čitateľskej komunity v centrálnej knižnici i na jednotlivých pobočkách. 
Zodpovedná: Mgr. Eva Chmelárová, projekt bol schválený MK SR vo výške 11 500 € 
 
Kultúrne poukazy 2014 
Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku 

kultúrnym hodnotám. 
Zodpovedná: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, projekt bol schválený MKSR: 337  € 
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IV. VYHODNOTENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCIXH  
ZO STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV 

 
Štandardizácia regionálnych knižníc 
 
Štandardizáciu regionálnych knižníc ako strategický materiál schválilo (18. apríla 2011 na 9. 

zasadnutí) zastupiteľstvo KSK a jeho cieľom je predovšetkým zabezpečenie podmienok 

rozvoja činnosti knižníc. Štandardy sa venujú okruhom ako je pravidelná obnova KF, 

zabezpečenie technického a priestorového vybavenia, prevádzkové hodiny ako aj  výkony 

zamestnancov. 
 

Plnenie štandardov a výkonnostných indikátorov knižnice a knižnično-informačných  
    

Č. 
Ukazovateľ / indikátor 

výkonu knižnice 
Benchmark RK KSK 2012 2013 2014 

1. 

 

Počet knižničných 

jednotiek získaných 

kúpou / ročná obnova 

knižničného fondu ako 

celku 
 

2% 1,01 % 1 % 

 
 

0,91% 
 

2. 

 

Suma finančných 

prostriedkov na nákup 

knižničných fondov 
 

10 € na 1 knihu 7,87  € 8 € 8,12 € 

3. 
 

Počet titulov periodík 
 

100 - 150 titulov 160 127 121 

4. 
Počet PC s internetom 

pre verejnosť 
1 / 200 - 600 čitateľov 

 

1 PC na  526  
čitateľov 

 

1 PC na 328 
čitateľov 

 

1 PC na 337 
čitateľov 

 

5. 
Týždenný počet 

prevádzkových hodín 

 

Minimálne 50 hodín 

s rešpektovaním posunu 

záverečných hodín pre 

verejnosť 
 

53 hodín 53 hodín 53 hodín 

6. 

 

Počet študijných miest 

(miesta v študovni, 

a verejne prístupové 

body na internet) 
 

100 - 120 miest 121 miest 136 miest 136 miest 

7. 

Výpožičky na 1 

zamestnanca 
vykonávajúceho 

knihovnícke činnosti 

 

60 - 70 % národného 

štandardu (9000 - 10 500 
výpožičiek) dosiahnuť 

v horizonte 3 rokov, 70 - 
80% slov. štandardu (10 

500 - 12 000 výpožičiek) 

dosiahnuť v horizonte 5 
rokov 

 

14 044 12 620 12 709 

8. 
 

Výpožičky na 1 čitateľa 
 

Minimálne 20 / rok 32,98 30,5 42,79 

9. 

 

Percento čitateľov 

z počtu obyvateľov 
 

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

10. 

 

Počet platených akcií, 

služieb a podujatí 

organizovaných 

knižnicou 
 

4 ročne 7 7 5 

11. 

 

Počet AVD 

v knižničnom fonde 
 

1-3 % z knižničného  
fondu 

3,77% 3,93% 4,36% 



30 
 

   Metodika vykazovania plnenia Štandardizácie regionálnych knižníc KSK bola zjednotená 

na porade riaditeľov 17. januára 2014.  Aj v poslednom štatisticky sledovanom období 

musíme konštatovať, že štandardy sú nesplnené v bode č. 1. a č. 2.  
   Obnova knižného fondu by mala  dosahovať hodnotu 2% z celkového objemu fondu, čo 

v prípade našej knižnice predstavuje 5 817 kn. j. V rámci pridelených finančných 

prostriedkov od zriaďovateľa, bolo zakúpených 392 kn. j., ktoré sa v percentuálnom vyjadrení 

na plnení štandardu podieľajú vo výške  0,13 % ročnej obnovy fondu.  Spolu s doplnkovými 

zdrojmi (granty, sponzori) celková obnova fondu z objemu 4 946 kn. j. tvorila len 0,91 %.  
V prípade plnenia štandardu v bode 1 by knižnica mala na nákup knižničného fondu 

vynaložiť financie v objeme 58 170 €. V skutočnosti bol za rok 2014 uskutočnený nákup 

knižničného fondu v objeme 21 653 €, čo je 37 % odporúčaných vynaložených finančných 

prostriedkov na obnovu fondu.  
Počet titulov periodík, ktoré ponúka knižnica klesol oproti roku 2013, ale aj napriek danej 
skutočnosti je plnenie štandardu v tomto bode (3) splnené.  
 Štandardizácia v ukazovateľoch – 4. Počet PC s internetom pre verejnosť, 5. Týždenný počet 

prevádzkových hodín, 6. Počet študijných miest (miesta v študovni, a verejne prístupové body 

na internet) – prevyšuje určený benchmark RK KSK.  
   Výpožičky na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti predstavujú hodnotu 

12 709. Daný údaj je vypočítaný z celkových výpožičiek, ktoré uskutočnila knižnica v roku 
2014. Pri prepočte z absenčných výpožičiek na jedného zamestnanca pripadá 9 879 
uskutočnených výpožičiek. Je však nutné pripomenúť, že knižnica poskytuje svoje služby aj 

na pracoviskách, ktoré poskytujú - najmä alebo len výlučne - prezenčné výpožičky 

(regionálne oddelenie, študovňa IVC, čitáreň, hudobné oddelenie). Nezohľadnenie daného 

faktu by neodrážalo skutočnosť o poskytovaných službách a výkonoch niektorých 

zamestnancov.     
Nárast počtu výpožičiek na 1 čitateľa súvisí so zmenou metodiky vykazovania daného 

ukazovateľa – výpožičky spolu / počet aktívnych používateľov.    
   Pozitívne musíme hodnotiť nárast ukazovateľa č. 9 - Percento čitateľov z počtu obyvateľov, 

ktorý medziročne vzrástol o 0,18%.  
  Pokles vo vykazovaní platených akcií, služieb a podujatí organizovaných knižnicou súvisí 

s úpravou metodiky vykazovania. Zohľadňujú sa služby nad rámec základných 

poskytovaných služieb. 
   Nárast v plnení posledného ukazovateľa - počet AVD v knižničnom fonde - súvisí 

s úbytkom knižničných jednotiek celkového fondu a takmer identickým počtom 

audiovizálnych dokumentov z roku 2013 vo fonde knižnice, pričom vznikol efekt nepriamej 

úmery.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

C) VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH NA ÚSEKU HOSPODÁRENIA 

A PREVÁDZKY 
 
1. Organizačná štruktúra 

 

 
Útvar knižničných fondov a služieb zabezpečuje:  

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

na základe   kooperačných dohôd, v spolupráci s Útvarom regionálnej činnosti 
- výpožičné a informačné služby predovšetkým mládeži od 14 rokov a dospelým 

občanom 
- v pričlenených obciach a podľa  potreby aj na ďalších pracoviskách na území mesta aj 

deťom do 14 rokov 
- koordináciu a plánovanie činnosť všetkých oddelení služieb a pobočiek 
- styk s verejnosťou a medziknižničnú výpožičnú službu 
- rozborovú a prieskumnú činnosť 
- kultúrno-vzdelávaciu činnosť pre verejnosť 

Riaditeľ 

Útvar 
knižničných 

fondov a služieb 

Oddelenie 
doplňovania 

a spracovania 
knižničných fondov 

Oddelenie ochrany 
a revízie knižničných 

fondov 

Centrálna  
evidencia 

Oddelenie beletrie 

Oddelenie 
náučnej literatúry 

Oddelenie novín a 
časopisov 

- úsek pre zrakovo 
postihnutých 

IVC 

- študovňa odbornej 
literatúry 

Pobočky knižnice 
P1,2,5,7,11,13,14,20 

Úsek informatizácie a 
správy KIS 

Útvar regionálnej, 
koordinačnej 
a projektovej 

činnosti 

Regionálne 
oddelenie 

Bibliografické 
oddelenie 

Študovňa 
regionálnej 
literatúry 

Hudobné 
oddelenie 

Metodické oddelenie 
pre koordináciu 

činnosti knižníc v 
okrese Košice-okolie a 
regionálnych knižníc v 

Michalovciach, 
Rožňave, SNV, 

Trebišove 

Úsek 
projektovej a 
prezentačnej 

činnosti 

Útvar 
ekonomicko 

technický 

Ekonomický a 
personálny 

úsek 

Prevádzkovo 
- technický 

úsek 
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Útvar regionálnej, koordinačnej a projektovej  činnosti zabezpečuje: 
- spracovávanie regionálnych dokumentov (predovšetkým regionálnej tlače) 
- spracovanie a vydanie bibliografií a bibliograficko - informačnú službu 
- metodiku a koordináciu pre mestské a obecné knižnice v okrese Košice-okolie,    
- metodiku a koordináciu pre regionálne knižnice: Michalovce, Rožňava, Spišská Nová 

Ves, Trebišov, 
- spracovávanie periodických i neperiodických metodických materiálov, štatistické 

prehľady a rozbory 
- vzdelávanie zamestnancov  z vyššie uvedených okresov a VKJB 
- aktualizáciu  webovej  stránky knižnice 
- propagačné materiály na podporu prezentácie služieb a podujatí 
- prípravu a koordináciu  celoknižničných podujatí  vrátane  ich public relation 

 

Útvar ekonomicko - technický zabezpečuje: 
- spracovanie plánov a rozpočtov finančných príjmov a výdavkov knižnice  
- dohľad nad  čerpaním finančných prostriedkov a ich hospodárnym  využívaním 
- plnenie všetkých  úloh účtovnej a operatívno-technickej evidencie 
- materiálno - technické zásobovanie knižnice 
- starostlivosť o správu a ochranu majetku 
- technickú prevádzku knižnice 
- personálne a mzdové náležitosti zamestnancov Verejnej knižnice J. Bocatia. 

 

2. Stav pracovníkov 
 
Stav zamestnancov vo fyzických osobách  k 31.12.2014 bol 40, z toho 33 žien.  

 

Štruktúra zamestnancov 
Zaradenie Fyz.stav z toho ženy 
Odborní zamestnanci 33 29 
Administratívni zamestnanci 3 3 
Ostatní 4 1 
SPOLU 40 33 

 

Kvalifikácia zamestnancov Fyz.stav z toho ženy 
VŠ II. stupňa 16 12 
VŠ  I. stupňa 2 1 
ÚSO 20 19 
SO 2 1 
SPOLU 40 33 

      
V oblasti ľudských  zdrojov je pre knižnicu príznačná dlhodobá stabilizácia zamestnancov. 

Odzrkadľuje sa to: a) v absencii fluktuácie zamestnancov 
                               b) v pomerne vysokom vekovom priemere zamestnancov (47,88 rokov) 

 

V priebehu roka 2014 sme zaznamenali tieto pohyby zamestnancov: 
odchod do starobného  dôchodku:- Kulíková - knihovníčka 31.8.2014 
                                                      - PhDr. Kernerová -  riaditeľka  31.12.2014 
           - Nemcová- knihovníčka 31.12.2014 
Nástup:   Vojtek – skladník  1.1.2014 
               Mgr. Falátová – knihovníčka  1.9.2014  
                
Na skrátený úväzok pracujú 2 zamestnanci.  
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I. VYHODNOTENIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI 
 

1. Hospodárenie organizácie  
     Verejná knižnica Jána Bocatia zabezpečovala prevádzku knižnice z prideleného príspevku na 

činnosť z Košického samosprávneho kraja a z vlastných príjmov, zo schválených grantov MK SR 

a z príspevkov mestských častí a sponzorov určených na nákup kníh pre danú lokalitu a pobočku 

knižnice.   
  
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2014 bol schválený  zastupiteľstvom KSK 

v súlade s uznesením č. 16/2014 a oznámený organizácii dňa 3.3.2014 nasledovne: 
 
Príjmy bežného rozpočtu v €  

Názov  Schválený rozpočet 
 r. 2014 

Skutočnosť celkom 
 k 31.12.2014 

0040100- prevádzka  
- činnosť 
- granty- MK SR,  
- kultúrne poukazy 

541 380,00 
    5 509,00 

544 825,00 
    8 429,00 
   12 400,00  
        337,00 

Vlastné príjmy 40 506,00     50 045, 43 
Zostatok z min. obdobia 40 834,30    40 834,30 
Spolu: 628 229,30  656 870,73 

 
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 
 

Ukazovateľ Plán 
Skutočnosť          

k 31.12.2013 
Skutočnosť          

k 31.12.2014 
Index 
2014/2013 

%plnenia k 
pôv.roz. 

Tržby Spolu 40 500 40 277,70 43 903,35 1,09 108 

Zápisné 23 500 23 330,85 22 513,43 0,94 96 

upomienky 5 500 5 591,10 6 714,43 106 122 

kopírovanie 600 635,32 757,75 0,94 126 

 MVS, MMVS 0 10,50 122,10 11,63 0 

  rešerš 0 140,35 172,60 1,23 0 

  nájom 8 800 8 464 9 177 1,08 104 

 Iné ostatné výnosy 2 100 2 105,58 4 446,04 2,11 212 
V tom: príspevok 

od čitateľov 
 390,54 322,60 0,83 0 

             Stratené 

knihy 
 93,76 112,20 1,20 0 

              Burza 
kníh 

 278,31 1 996,67 7,17 0 
            Počítačový 

kurz 
 50 140,00 2,80 0 

              Ostatné 

služby 
 1 342,97 1 874,57 1,34 0 
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1. Výnosy  v členení podľa rozpočtových programov /v €/ 
Rozpočtový 

program 
Popis výnosov /číslo účtu a názov/  Suma v € r. 2013 Suma v € r. 2014 

40100 602 1 000 - nájomné 8 464,00 9 177,00 
40100 602 1 100 – zápisné deti 787,70 1 120,00 
40100 602 1 200 – zápisné dospelí 22 543,15 21 393,43 
40100 602 1 300 - upomienky 5 591,10 6 704,43 
40100 602 1 400 – kopírovanie  635,32 757,75 
40100 602 1 500 – MVS, MMVS 10,50 122,10 
40100 602 1 700 - rešerš 140,35 172,60 
40100 604 1 100 – predaj kníh 172,40 121,28 
40100 648 1 000 – Príspevok od čitateľov 390,54 322,60 
40100 648 1 100 – stratené knihy 93,76 112,20 
40100 648 1 200 – burza kníh 278,31 1 996,67 
40100 648 1 300 – ostatné služby 1 342,97 1 874,57 
40100 648 1 600 Dobropisy 2 929,22 4 203,03 
40100 648 1 700 Počítačový kurz 50 140,00 
40100 653  – zúčtov rezerv z prevádz. 

činnosti 
7 994,96 7 597,42 

40100 662 - úroky 5,59 4,05 
40100 668  - ostatné finančné výnosy 2,29 70,43 
40100 691 – výnosy z bežných transf VÚC 539 000,98 553 254 
40100 692 – výnosy z kap. Transf. VÚC-

odpisy 
23 544,30 51 952,80 

40100 693–transferov ŠR – Kult., MK SR, 
MČ 

20 560,24 15 337,00 
40100 697 – výnosy samosprávy 3 509,45 2 575,02 
 SPOLU: 638 545,58 679 008,38 

 
Náklady na bežnú prevádzku (v €) 

Popis nákladov /číslo účtu a názov/ Suma v € 
2013 

Suma v € 
2014 

501 – Spotreba materiálu  32 324,61 37 714,51 
502 – Spotreba energie 102 683,71 94 086,42 
504 – Predaj kníh 141,76 121,28 
511 – Opravy a udržiavanie 33 202,64 2 826,52 
512 – Cestovné  478,83 695,68 
513 – Náklady na reprezentáciu  1 660,28 1 571,36 
518 – Ostatné služby  52 523,56 44 963,71 
521 – Mzdové náklady 274 320,09 294 274,66 
521-Mzdové náklady – odmeny na základe dohôd 3 082,59 2 780,82 
524 – zákonné soc. poistenie 94 939,70 102 024,24 
525 – ostatné sociálne poistenie 2 089,56 2 061,35 
527 – zákonné sociálne náklady  22 838,48 21 495,45 
532 – daň z nehnuteľnosti 1 288,72 1 288,74 
538 – ostatné dane a poplatky 949,54 785,36 
545 – Ostatné pokuty, pen. a úr. z omeškania 11,50 4,00 
548 – ostatné náklady na prevádzkovú činn. 312,29 205,44 
551 - odpisy 23 544,30 51 952,80 
553 – tvorba ost. rezerv z prevádz. činn. 7 597,42 19 039,69 
568 – ostatné finančné náklady 138,30 140,45 
591 – Splatná daň z príjmov 0,97 0,70 
SPOLU 654 128,85 678 033,18 



35 
 

 
Výnosy VKJB k 31.12.2014 predstavujú výšku          679 008,38 € 
Náklady VKJB k 31.12.2014 predstavujú výšku     678 033,18 € 
Zisk organizácie k 31.12.2014              975,20 €

  
Vo výnosovej a nákladovej oblasti je premietnutá nová metodika zohľadňujúca 

osobitosti vykazovania zúčtovacích vzťahov medzi zriaďovateľom a organizáciou a ďalšími 

subjektmi i mimo verejnú správu, zobrazenie dopadu účtovania opravných položiek a rezerv, 
zmeny v účtovaní a vykazovaní odpisov, časového rozlíšenia a pod. 
   
Spotrebované nákupy ( účet 50): 
 
 Spotreba materiálu (501) 
 Na nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov organizácia z rozpočtu vynaložila 

celkom 30 056,19 €. 
Z toho :nákup kníh vo výške   11 500 €        grant z MK SR 
            nákup kníh vo výške   3 886,34 €     z KSK – činnosť 
 z toho:      396,00 €     kniha botanická záhrada pre kraj 
            nákup kníh vo výške       337,00  €   Kultúrne poukazy – MK SR 

nákup kníh vo výške      322,60  €     príspevok čitateľov 
nákup kníh vo výške    1 195,02  €     P2 - sponz. príspevok 
nákup kníh vo výške       100,00  €     P7 - príspevok MČ Západ 
nákup kníh vo výške    1 500 €          P14 - príspevok MČ Šaca 
nákup kníh vo výške       600,00  €     cena SAKÁČIK 
nákup kníh vo výške    1 996,67  € burza kníh 
nákup časopisov          8 007,35 €        

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

zakúpené knihy za zvýhodnených finančných podmienok vo výške 430,-€. z príspevkov obcí. 
 
Spotreba energií (účet 502)    r. 2013  r. 2014   rozdiel 
Elektrická energia    25 374,84 33 438,95  8 064,11 
Tepelná energia    73 260,37 59 219,18       - 14 041,19 
Zemný plyn       1 750,26 155,70       - 1 594,56 
Voda        2 452,97 1 272,59  - 1 180,38 
Spolu:               102 838,44 94 086,42         - 8 752,02 € 

 
Znížené náklady za spotrebu energií sú o 8 752,02 € oproti r. 2013. V objekte 

otvorenej zóny – Barkóczyho palác- Hlavná 48 bolo v priebehu celého roka 2014 v prevádzke 

KC KSK, ktorému boli refakturované náklady za spotrebovanú energiu. Z dôvodu vysokého 

nedoplatku za Elektrickú energiu v r. 2013 na Hviezdoslavovej 5 (otvorenie novej prístavby – 
Otvorená zóna 5) boli knižnici zvýšené aj zálohové platby za spotrebu elektrickej energie.   
Služby (účet 51) 
Opravy a udržiavanie (účet 511) 
Na priebežné opravy strojov a zariadení knižnice podľa potrieb pracovísk bolo daných celkom 

2 826,52 €. Z týchto prostriedkov bol príspevok KSK 1 600,- € na odstránenie havarijného 

stavu - prasknuté potrubie v múre budovy  Hviezdoslavova 5. Z vlastných prostriedkov  

zabezpečila knižnica najnevyhnutnejšie opravy pre prevádzkyschopnosť organizácie, opravy 

kancelárskej, počítačovej techniky a servisnú prehliadku motorového vozidla.   
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Osobné náklady ( účet 52) 
Mzdové náklady (účet 521) 
 

Vývoj miezd za posledné roky, charakterizovaný ukazovateľom priemernej mzdy 
zamestnanca, dosahuje nasledovné hodnoty: 
 

Ukazovateľ 2012 2013 2014 
Priemerná mzda/1 zam. 557,50 536,63 603,70 

 
Celkové čerpanie miezd je k 31.12.2014 vo výške 297 055,48 € . Pri počte 40 stálych 

zamestnancoch priemerný zárobok dosiahol hodnotu 603,70 €, čo je hlboko pod celoštátnym 

priemerom. Platy zamestnancom boli v roku 2014 upravované o 16,- € mesačne na základe 
zákona o odmeňovaní.   

K mzdám sa viažu zákonné sociálne poistenia, ktoré dosiahli čerpanie vo výške 

102 024,24 €. V zmysle vyššej kolektívnej zmluvy platíme poisteným zamestnancom na 

doplnkové dôchodkové poistenie na náklady organizácie  2% z vymeriavacieho základu 

poistencov. Celkové čerpanie za rok 2014 dosiahlo výšku 2 061,35 €. 
    

Zákonné sociálne náklady, okrem tvorby soc. fondu vo výške 1,25 % 

z vymeriavacieho základu miezd vo výške 3 233,57 €, predstavovali aj  odchodné do 

starobného dôchodku vo výške 3 882,00 €.  p. Nemcovej, p. Kernerovej. Na toto odchodné 

sme nedostali od zriaďovateľa požadované finančné prostriedky z dôvodu odchodu oboch 

zamestnancov k 31.1.22014. Na úhradu nemocenského počas prvých 10 dní 

práceneschopnosti zamestnanca bolo vynaložených 320,78 € a príspevok na stravu 

zamestnancov vo výške 14 059,10 €. Celkové zákonné soc. náklady k 31.12.2014 predstavujú 

sumu 21 495,45 €. 
 
Dane a poplatky a ostatné náklady ( účet 53, 54, 56) 

Čerpanie na týchto položkách predstavuje hodnotu 2 423,99 €. Sú to náklady na 

úhradu dane z nehnuteľnosti (1 288,74 €), ostatné dane, koncesionárske poplatky, poplatok 
LITA  a ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (1 135,25) €.  
 
Odpisy DNHM a DHM 
 Odpisy pre rok 2014 predstavovali sumu 51 952,80 € 
 
Ostatné rezervy (účet 553)   
     V zmysle nových pravidiel účtovania boli vytvorené rezervy iba z prevádzkovej činnosti 
vo výške 19 039,69 € Rezerva na nevyčerpané dovolenky a poistné roku 2014 tvorené neboli. 
 
Pohľadávky (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) 
     V roku 2014 bol tvorený soc. fond vo výške 1,25% zo súhrnu miezd zamestnancov  
vo výške 3 233,57 €.  Použitý SF  vo výške 2 779,98 € bol na tieto účely: 
-  stravovanie zamestnancov        2 141,00 
- poskytnuté návratné pôžičky zamestnancom              350,00 
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- pri životnom jubileu, ostatné             288,98 
Sociálny fond 2013 2014 

Stav  k 1.januáru  962,39 1 421,63 
Tvorba sociálneho fondu – 
povinný prídel, splátka pôžičky 

3 432,99 3 618,57 
Čerpanie sociálneho fondu 2 973,75 2 779,98 
Stav k 31.decembru 1 421,63 2 260,22 
     

II. VYHODNOTENIE AKTIVÍT V OBLASTI INVESTIČNEJ ČINNOSTI  
 

Stav, správa a ochrana majetku 
 
     Majetok KSK v správe Verejnej knižnice Jána Bocatia k 31.12.2014 bol evidovaný vo 

výške a vedený v účtovníctve vo výške 1 604 663,86 €. 
                                                                                                                                    V € 

Hmotný a nehmotný investičný majetok HIM a NIM  
z toho:    nehmotný investičný majetok-softvér 20 008,51 
                budovy     637 825,95 
                pozemky 306,21 
                dopravné prostriedky 12 690,90 
                stroje, prístroje, zariadenia 141 142,34 
                umelecké diela 4 736,77 
CELKOM  evidovaný majetok 811 973,01 

 
Objekt Hlavná 48 
Do správy prešiel objekt v r. 1987. Ukončenie rekonštrukcie v roku 1996. Pamiatková budova 

s certifikátom bezbariérovej budovy.  
V roku 2012 prebehla rekonštrukcia priestorov – suterén, prízemie, podkrovie, dvor a strecha 
v rámci projektu KSK Ostrovy kultúry -Otvorená zóna 4. 
Stav ostatnej časti budovy: 
 Kancelárske dvere sú rozsušené je potrebná na niektorých pracoviskách ich oprava, resp. 

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

miestnosti.  
 Vnútorné maľby, nátery sú z r. 1995, nezodpovedajú hygienickým normám. 
 Balkón nad vchodom do budovy je v havarijnom stave. 
 Fasáda budovy je zatečená a potrebuje nový náter. 

 
Objekt Hviezdoslavova 5 
 Vlastníkom je mesto Košice, ktoré túto budovu prenajalo pre účely knižnice, 

z Košickým samosprávnym krajom a ten následne z Verejnou knižnicou Jána Bocatia zmluvu 

o podnájme  na dobu určitú od 13.12.2011 do 12.12. 2051. 
V roku 2012 sa uskutočnila prístavba nových priestorov v rámci projektu KSK Ostrovy 

kultúry – Otvorená zóna 5. 
 
Stav ostatnej časti budovy: 

- Vnútorné maľby, nátery sú z r. 1996, popraskané, na niektorých miestach olupujúca sa 

omietka nezodpovedajú hygienickým normám 
- Okná sú rozsušené, nepriliehajú. 
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- Fasáda budovy je zatečená, opadáva. 
- Zateká strecha v jednotlivých častiach budovy 

 
   Technický stav budov je primeraný  veku opotrebenia. 
  

Budovy sú chránené elektrickým poplachovým systémom narušenia objektu (EZS). 

Budova na Hviezdoslavovej 5, je zároveň zabezpečená zariadením elektrickej požiarnej 

signalizácie (EPS). Pravidelne sú vykonávané zákonom stanovené revízie hasiacich 

prístrojov, hydrantov, bleskozvodov a elektrických zariadení.  
 

III. PRÍČINY PRETRVÁVANIA PRÍPADNÝCH NEDOSTATKOV 
 
VKJB každoročne zaznamenáva pokles čitateľov. Ten má svoje objektívne príčiny, ktoré 

súvisia s poklesom záujmu verejnosti o čítanie a uprednostňovanie moderných informačných 

technológii najmä v radoch mládeže. Sú tu  však aj iné príčiny: 
 -nepravidelné doplňovanie knižničného fondu, ktoré sa rieši z väčšej časti     z grantu MK SR  
až v 2. časti roka. 
-zastaraný  interiér pobočiek niektorých pracovísk  
- objekt na Hviezdoslavovej 5 sa nachádza v zlom stave – zatekajúca strecha v rôznych 

častiach budovy zanecháva od r.2005 stopy na vnútorných múroch jednotlivých miestností, 

udalosť bola hlásená taktiež v r. 2005 
- minimálna alebo žiadna finančná motivácia zamestnancov (osobné príplatky, odmeny) 
Uvedené skutočnosti závisia od finančného príspevku zriaďovateľa a nie je v možnostiach 

knižnice ich riešiť. V predchádzajúcich rokoch sme sa usilovali získať čo najvyššie príjmy 

z prenájmov, postupne sme však v dôsledku rozhodnutia zriaďovateľa o nadbytočné priestory 

prišli a tým aj o značné príjmy do rozpočtu.   
 



 I 
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knihovníkov a knižníc, STU Bratislava - Kočovce  
Účastníci: Mgr. Andrea Dohovičová, Ján Šimko  
 
29.4.2014 - Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou -Ing. 
Keresztessy 
 
5.6.2014 – Prvá svetová vojna a východné Slovensko – medzinárodná vedecká konferencia, 

ŠVK  Košice 
Účastník: Mgr. Tomáš Ondrejšík 
 
16.-18. 6. 2014 – Komunitná knižnica VIII., VKJB Košice a KMK Košice  
Účastníci: pracovníci knižnice  
 
3.9.2014 – Prešovský bibliografický deň, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov 
Účastníčka: Mgr. Gabriela Nagyová 
 
4.9.2014 – Zasadnutie Krajskej pobočky Spolku slovenkých knihovníkov a knižníc, VKJB 

Košice, Účastník: Ján Šimko  
 
24.-25.9.2014 – Pramene slovenskej hudby - medzinárodná konferencia hudobných 

knihovníkov, Žilinská univerzita  Žilina 
Účastníčka: Ľudmila Katová 
 
5.-7.10.2014 –  Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov, Malokarpatská 

knižnica Pezinok 
Účastníčka: Mgr. Gabriela Nagyová 
 
9.-10.10.2014 – Bez hraníc - medzinárodná konferencia knihovníkov, Sárospatak Maďarsko 
Účastníci: Mgr. Gabriela Nagyová, Mgr. Tomáš Ondrejšík, Katarína Tamásová 



 IV 

14. - 16. 10. 2014 - Ďalšie vzdelávanie zahraničných maďarských archivárov II. - 
digitalizácia, budovanie databáz, ochrana fondu, Archív hlavného mesta, Budapešť  
Účastník: Mgr. Tomáš Ondrejšík 
 
20.11.2014 - Zasadnutie Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú činnosť v SR, Slovenská 

národná knižnica Martin 
Účastníčka: Mgr. Gabriela Nagyová 
 
11.12.2014 - Podujatie Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, ŠVK 

Košice  
Účastníci: Ján Šimko, Mgr. Eva Chmelárová, PhDr. Klára Kernerová, Mgr. Eva Chmelárová, 

Kveta Čumová  
 
15.12.2014 - Účtovná závierka k 31.12.2014 v rozpočtových a príspevkových organizácií 

zriadených VÚC, Účastníčka:  Mgr. Kolarčíková 
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17.1.-20.2.   
Výsadné listiny 

mesta Košice a 

Debrecín 
výstava 

medzinárodná výstava 

konajúca sa pod záštitou 

viceprimátorky Košíc Renáty 

Lenártovej 

Hviezdoslavova 5 

K
o

ši
ce

 -
 m

es
to

 

- 

Košický občiansky klub, 

Archív mesta Košice, 

Dejepisný spolok 

v Košiciach, Archív 

Župy Hajdú-Bihar 
Maďarského národného 

archívu 

Široká 

verejnosť 
550 - 

23.1.  16:30 Spisovatelia v 
politike  

diskusia 
diskusia z cyklu Diskusné 

večery s Ústavom pamäti 

národa 
Hlavná 48 50 

Ústav pamäti národa, 

Katedra histórie FF 

UPJŠ 

Široká 

verejnosť 
29 2 

5.2. 16:00 Gitarový koncert  koncert 
koncert v rámci Gitarového 

maratónu 
Hlavná 48 50 

Konzervatórium 

Timonova 2 
Široká 

verejnosť 
20 3 

14.3. 16:00 Jozef Banáš  beseda  
beseda so známym slovenským 

autorom  
Hviezdoslavova 5 -  

Široká 

verejnosť 
80 1 

17.3.  16:30 Deň sv. Patrika 
koncert, 

fotoprojekcia, 
výstava 

netradičná oslava Dňa sv. 

Patrika spojená s koncertom 
skupiny Caillech, 

fotoprojekciou a výstavou 

Hviezdoslavova 5 -  
Široká 

verejnosť 
40 5 

apríl  Týždeň slovenských 

knižníc  
rôzne formy  

besedy, výstavy, prezentácie, 

exkurzie  
Všetky pracoviská - 

Slovensko-český klub, 

Slovenské národné 

stredisko pre ľudské 

práva, ŠD Košice 

Široká 

verejnosť  
540 12 

11.4.-10.5.   Albert Camus 1913-
2013  

výstava  
digitálna a interaktívna výstava 

o živote a diele Alberta 
Camusa  

Hviezdoslavova 5 - 
Francúzska Aliancia 

Košice 
Široká 

verejnosť 
490 - 

5.5. 17:00 Z mojich najmilších  beseda beseda s Rudolfom Schusterom Hviezdoslavova 5 -  
Široká 

verejnosť 
95 1 

26.5.  16:00 Gitariáda Košice koncert 
prvý ročník gitariády mladých 

hudobníkov 
Hlavná 48 - 

Konzervatórium 

Timonova 2  
Široká 

verejnosť 
120 14 

II. Prehľady aktivít  
 

a) Podujatia pre verejnosť 
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30.-31.5. 
10:00

-
10:00 

Literárny maratón 

2014 
multižánrové 

podujatie  
nonstop čítanie, výstava, 

autorské čítanie, koncert 
Hviezdoslavova 5 

K
oš

ic
e 

- 
m

es
to

 

- 
Jazzova sekce 

Praha, Bocatiana, 
o.z. 

Široká 

verejnosť  
200 10 

13.6. - Gabriela Futová besedy  
besedy s autorskou detských 

kníh 

Hviezdoslavova 5, 
Abovská 33, 

Uralská 3 
-  Deti ZŠ  110 1 

18.6. - Marta Hlušíková besedy besedy so spisovateľkou  Hviezdoslavova 5 -  Deti ZŠ  90 1 

5.8. 17:00 Pravda v poézii a 

víne 

ochutnávka vín, 

poeticko-hudobné 

pásmo 

ochutnávka tokajských vín, 

hudobno-poetické pásmo 

s témou vína 
Hlavná 48 - 

SSKK KP, O.Z. 
Tokajské pivnice 

Široká 

verejnosť, 
knihovníci  

80 8 

16.9. 16:30 
Mešťania Košíc 16. 

storočia a ich 
testamenty 

prednáška 
prednáška Dejepisného spolku, 

prednášajúca: Mgr. Bernadeta 

Fabová, PhD. 
Hlavná 48 50 Dejepisný spolok  

Široká 

verejnosť  
30 1 

17.9. 16:30 Prvý večer 

nepokoja 
literárno-hudobný 

večer  

literárno-hudobný večer so 

spisovateľmi Petrom 

Gettingom a Elenou Elekovou  
Hviezdoslavova 5 -  

Široká 

verejnosť  
45 5 

2.10. 16:00 Už viem, čo budem 

čítať a počúvať  
hudobno-literárne 

popoludnie 

hudobno-literárne popoludnie 

venované speváčke Hane 

Hegerovej  
Hlavná 48 50 Český spolok   

Široká 

verejnosť  
60 3 

8.10. 18:00 Mayovia prednáška 
prednáška slovenského 

mayológa Milana Kováča 
Hviezdoslavova 5 -  

Široká 

verejnosť  
90 1 

29.10. 17:00 Antonín Polách  prezentácia knihy  
prezentácia knihy rakúskeho 

spisovateľa českého pôvodu 
Antonína Polácha  

Hviezdoslavova 5 - 
Slovensko-český 

klub 
Široká 

verejnosť  
65 1 

19.11. 16:30 ... a nezabudni na 
labute! 

beseda 
beseda so slovenským 

spisovateľom Petrom 

Juščákom 
Hviezdoslavova 5 -  

Široká 

verejnosť  
50 1 

9.12.  16:00 Priezračný smäd poetický večer 
poetický večer slova a hudby 
venovaný židovským autorom 

Hviezdoslavova 5  - 
Združenie ESTER, 

Bocatiana, o.z., 
Nadácia EZRA 

Široká 

verejnosť 
70 4 

16.12. 13:00 Maťko a Kubko   podujatie pre deti dramatizácia rozprávky Hviezdoslavova 5 -  
Široká 

verejnosť  
70 4 



 VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* uvedený časový údaj udáva začiatok vernisáže v deň sprístupnenia výstavy verejnosti 

 

 
Fotogaléria NOVA 2014 

 

Termín Čas* Názov 
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Š
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17.2. - 19.3.  - Austrálske záblesky  Výstava Victora Urbana  - 

27.3. – 23.4.  - Krásny kraj 

Muránsky 
Výstava Maroša Detka  - 

30.4. - 28.5.  16:00 Krása pohybu  Výstava Petra Meľucha   
Železiar 

Dom ľudovej kultúry 

2.7. - 20.8. - Severnejšie ako na 

severe – Nórsko  
Výstava Ľubice Kremeňovej 

a J. Fleigla 
- 

27.8. - 24.9.  - Včerajšok dnes  Výstava Petra Baňasa - 

2.10. - 23.10.  16:30 Olympijské hry očami 

českého forografa 
Výstava Romana Vondrouša 

Český spolok v Košiciach 
České centrum Bratislava 

30.10. - 27. 11.  16:30 NOVA 2013  
Členská  výstava fotoklubu 

NOVA 
- 

2.12. - 29.12 16:30 Pocta Košiciam 
Jubilejná výstava Alexandra 

Jirouška  
- 



 VIII 

b) Knižničné ukazovatele 
 

 
Počet dospelých obyvateľov Košíc, počnúc od  15 roku života (vrátane), bol 205 087, celkový počet obyvateľov 

mesta bol 239 797  (najnovší údaj je k 31. 12. 2013, podľa Krajskej správy štatistického úradu SR v Košiciach). 

Kód Ukazovateľ Skutočnosť 
2013 

Plán Skutočnosť 
2014 

501 Celkový stav KF 290 827   265 499 

501.01 

NL celkom 128 875   119 968 
z toho pre deti 2 677   2 639 

Beletria 161 952   145 531 
z toho pre deti 5 021   5 045 

504.01 Špeciál.dokumenty 16 098   14 259 

506 Počet kn.j. na 1čit. 30,5   27,09 

508 Obrat KF z abs.výp.  1   1,23 

510 Prírastky spolu 3 084   4 946 
510.01 z toho: knihy 2 998   4 677 

510.02 

           špeciálne dokumenty 0   0 
           kompakt.disky 54   185 
           CD ROM 0   1 
            mg. a videokazety 0   0 

            hudobniny 32   83 

521 

Kúpa domáca 290   678 
Sponzori 1 774   1 827 
Dary 882   2 178 

Iné 138   263 

540 Úbytky 8 184   8 184 
     

620 Počet registrovaných čitateľov 9 510  9 800 

612 % čitateľ. z počtu dospelých obyv. 
% čitateľ. z počtu obyv. 3,96 

 4,77 
4,08 

620 Výpožičky spolu  454 323  419 401 

621 Výpožičky absenčné 290 127  326 027 

622 Výpožičky prezenčné 164 196  93 374 

625 Výpožičky absenčné  
odborná literatúra pre dospelých 39 851 

 
60 814 

636 Počet celkových  výpožičiek  
na jedného dospelého obyvateľa 

1,89 
 

2,04 

637 % výpožičiek  odbornej literatúry  
pre dospelých  z celkových 
absenčných výpožičiek  

13,78 
 

18,65 

     

 Vzdelávacie a spoločenské  
podujatia   

404  590 

 Metodické návštevy 33  38 
 Edičná činnosť 5  8 



 IX 

Štatistický  prehľad o prírastkoch knižničného fondu 
spôsob financovania kn.j VOC MOC 
Kúpa 678 6 032,17 € 7 647,88 € 
Sponzori 477 3 783,66 € 5 473,33 € 
Granty MK SR,  KN, KP 1 350 11 837,00 € 15 923,19 € 
Dary 2 178 0,00 € 14 833,83 € 
Náhrady 43 0,00 € 475,08 € 
Iné 220 0,00 € 1 633,18 € 

Spolu 4 946 21 652,83 € 45 986,49 € 
    

druh literatúry kn.j VOC MOC 
Beletria pre dosp. 3 202 14 748,65 € 30 560,94 € 
Beletria pre deti 219 834,77 € 1 537,90 € 
NL pre dosp. 1 384 5 378,44 € 13 266,61 € 
NL pre deti 80 227,04 € 604,76 € 
Špec.dokumenty 61 472,05 € 509,81 € 
Spolu 4 946 21 660,95 € 46 480,02 € 
    

jazyk kn.j. VOC MOC 
Jazyk   slovenský 3957 18 170,67 € 36 828,52 € 
            český 543 2 081,55 € 5 684,78 € 
            maďarský 32 172,81 € 405,17 € 
           anglický 52 121,69 € 400,17 € 
           iný 362 1 106,11 € 3 196,41 € 
Spolu 4 946 21 652,83 € 46 515,05 € 

    Štatistický prehľad o úbytkoch knižničného fondu 
    Beletria pre dosp. 19 637 31 755 € 65% 
Beletria pre deti 200 729 € 1% 
NL pre dosp. 10 302 17 610 € 34% 
NL pre deti 116 522 € 0% 
Špec. dok. 19 7 € 0% 

Spolu 30 274 50 624 € 100% 
    

dôvod počet MOC % 
multiplikát 1 099 1 451,63 € 4% 
chýbajúca 1 1,06 € 0% 
nahradená 45 210,91 € 0% 
nedobytná 404 1 645,68 € 1% 
opotrebovaná 5 034 9 690,01 € 17% 
ostatné dôvody 53 64,32 € 0% 
poškodená 969 1 542,97 € 3% 
platená strata 35 170,12 € 0% 
redukcia 21 921 33 574,33 € 72% 
zastaralá 252 343,13 € 1% 
strata 461 1 929,41 € 2% 
  30 274 50 623,57 € 100% 



 X 

 
Štatistický prehľad o prírastkoch KF  

Pracov. Kúpa domáca Sponzori Grant KP Dary Nahr. Iné Spolu   

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

Ck 254 2 166 € 74 530 € 643 5 681 € 7 71 € 757 20 13 1 768 8 448 € 

Št 5 94 € 0 0 € 14 309 € 2 25 € 4 0 0 25 428 € 

Rz 24 361 € 0 0 € 17 202 € 0 0 € 114 0 26 181 563 € 

HuO 96 838 € 0 0 € 25 263 € 0 0 € 65 0 161 347 1 100 € 

P 2 65 569 € 149 1 197 € 134 1 062 € 4 44 € 124 0 0 476 2 872 € 

P 5 20 176 € 2 14 € 67 527 € 2 21 € 41 2 0 134 739 € 

P 7 89 793 € 38 328 € 144 1 212 € 3 34 € 347 11 2 634 2 366 € 

P11 63 557 € 10 78 € 119 987 € 4 44 € 261 1 1 459 1 667 € 

P13 26 234 € 7 61 € 96 778 € 3 34 € 407 0 10 549 1 106 € 

P14 36 310 € 197 1 510 € 59 479 € 7 64 € 56 9 7 371 2 363 € 

P7S 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 2 0 0 2 0 € 

spolu 678 6 099 € 477 3 717 € 1318 11 500 € 32 337 € 2178 43 220 4 946 21 653 € 

 

SPONZORI 

Meno sponzora/názov organizácie suma účel použitia 
p. Kelbel P2 1 195 € 

Nákup knižničného fondu 

MÚ MČ Košice - Šaca P14 1 500 € 
Čitatelia CK 129 € 
Čitatelia P7 134 € 
Sakáčik  600 € 
MÚ MČ Košice - Západ  100 € 
Čitatelia P1 60 € 
Spolu 3 718 €  

 

PROJEKTY 

Názov Poskytovateľ  Suma účel použitia 
Na „ostrove“ nové knihy MK SR 11 500 € nákup knižničného fondu 
Štyri večery nepokoja MK SR 900 € propagácia súčasnej poézie 
Príbeh jednej knižnice   SAK 150 € propagácia výročia knižnice 
Verejná knižnica J. Bocatia 

(1924-2014) 
Pro Cassovia 500 € Informačný bulletin  

Kultúrne poukazy MK SR 337 € nákup knižničného fondu 
Spolu 13 387 



 XI 

 
 

Prehľad základných ukazovateľov o činnosti podľa jednotlivých pracovísk za rok 2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Cen. požičovňa 4 810 4805 5 076 900 233 5309 442 5 518 5 751 137 172 110 000 134 057 32 399 95 818 657 5 183 0 0 3 115 65 286 

Čitáreň 0 0 0 0 0 0 490 490 490 110 260 28 800 31 783 1109 0 0 0 30 674 1 109 78 477 13338 

Hud. oddelenie 200 201 213 2 28 241 90 303 331 3 952 2 280 2 936 2 411 0 0 0 525 1 046 1 016 3337 

Reg. študováňa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 010 0 0 0 0 0 0 0 102 7 010 1951 

P 1 - Mier 300 302 167 6 0 167 32 199 199 5 708 11 660 5 422 398 4 359 5 83 577 0 286 1 591 

P 2 - KVP 925 924 960 387 0 960 271 1 231 1 231 29 497 26 000 28 967 4 276 18 290 555 3 260 2 586 0 530 12 835 

P 5 - Barca 330 327 214 172 0 214 30 244 244 10 492 9 070 10 335 736 4 179 656 3 393 1 371 0 157 2 930 

P 7 - Biely dom 1 050 1052 1036 112 0 1036 225 1 261 1 261 52 304 51 270 50 833 6 177 31 448 152 755 12 301 0 1 471 15 320 

P 11 - Nad jazerom 880 877 860 271 0 860 80 940 940 28 075 26 640 27 779 2 279 20 944 522 2 542 1 492 0 296 12 795 

P 13 - Furča 430 431 604 118 0 604 65 669 669 18 724 15 180 18 532 1 307 14 662 95 643 1 825 0 192 9007 

P 14 - Šaca 590 586 670 389 0 670 49 719 719 16 207 13 060 15 383 1 079 8 414 808 4 178 904 0 824 10 015 

P 20 - Poľov 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S P O L U  9 515 9 510 9 800 2357 261 10061 1 774 11 574 11 835 419401 293960 326027 52 171 198114 3 450 20 037 52 255 2 257 93 374 148405 

 



Názov: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Výročná správa 2014

Spracoval: kolektív vedúcich pracovníkov knižnice

Kompletizácia
a úprava: Ján Šimko

Zodp. redaktorka: Ing. Soňa Jakešová

Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Rok vydania: 2015

Počet strán: 39 + prílohy

Za obsah zodpovedajú vedúci pracovníci  jednotlivých útvarov a oddelení.
Text neprešiel odbornou jazykovou úpravou.


