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A) ÚVOD 

Verejná knižnica Jána Bocatia zaznamenala v uplynulom roku 2015 pozitívny posun vo 

viacerých ukazovateľoch, ktoré vypovedajú o kladnom vývoji. Napriek tomu, že podľa 

celonárodných štatistických údajov dochádza k poklesu čitateľskej základne, VKJB 

v uplynulom roku zaznamenala mierny nárast. Pritom sme museli čeliť objektívnym príčinám, 

pre ktoré mali čitatelia a záujemcovia o služby knižnice sťažené podmienky. Išlo najmä 

o takmer celoročné rozkopanie okolia centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej 5 pre rozsiahlu 

rekonštrukciu električkových tratí. Aktuálne má knižnica 9870 evidovaných čitateľov, čo je 

nárast oproti uplynulému roku o 2,5 %. 

Zaznamenali sme výrazne vyššiu účasť na podujatiach knižnice. VKJB pripravila spolu 587 

podujatí, čo je o 5 viac ako v roku 2014, avšak účasť bola vyššia o takmer 2 tisíc ľudí. Štatistika 

je v tomto priaznivejšia ako v roku 2013, kedy knižnica participovala na podujatiach v rámci 

programu Košice - Európske hlavné mesto kultúry, a ako v roku 2014, keď si pripomínala 90. 

výročie a pre svojich priaznivcov pripravila rad bonusových podujatí. Pozitívny výsledok 

pripisujem odbornosti a citlivému prístupu kolegov, ktorí uvážlivo vyberajú a pripravujú 

podujatia s najväčším potenciálom, zohľadňujúc pri tom  potreby čitateľov a návštevníkov. 

Zvýšenie návštevnosti možno pripísať aj cielenému zintenzívneniu propagácie knižnice a jej 

podujatí, najmä vďaka spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov, regionálnou 

organizáciou Košice. Tlačové správy sa nám darilo publikovať aj v celoslovenských agentúrach 

TASR a Sita, košických denníkoch a rádiu.  

Podarilo sa nám ozdraviť fond, došlo k presťahovaniu skladu kníh do priestoru blízko 

centrálnej požičovne v areáli neďalekej strednej školy (pre vysokú vlhkosť nie je možné 

uskladňovať ich v objekte na Hviezdoslavovej 5). Skladové zásoby prešli revíziou, pričom sme 

vyradili vyše 50 700 zastaraných titulov. Tie boli ponúknuté iným knižniciam a následne na 

predaj na burze kníh. Sklad máme teraz „pri ruke“. Presťahovanie skladu znamená aj zníženie 

nákladov na jeho prevádzku, vďaka čomu knižnica môže takto ušetrené peniaze použiť na 

nákup novej, aktuálnej literatúry. Aktuálny stav fondu k decembru 2015 bol bezmála 222 tisíc 

knižničných jednotiek. 

Pri VKJB sme založili občianske združenie Priatelia knižnice Jána Bocatia, ktoré si kladie 

za cieľ prostredníctvom donorov a projektov akumulovať financie na nákup nových kníh 

a podporovať činnosť knižnice. V roku 2015 OZ vydalo kalendár „Žena a kniha 2016“, 

v ktorom propaguje knižnicu, jej služby a čítanie. Modelkami boli pracovníčky knižnice, 

fotografie vznikali v priestoroch VKJB. Kalendár mal pozitívnu odozvu, najmä jeho hravá 

a vtipná forma spracovania.  

V uplynulom roku sme po prvýkrát využili prácu dobrovoľníkov, ktorí sú v evidencii úradu 

práce. Siedmi dobrovoľníci pracovali na zveľaďovaní fondu na oddelení beletrie, vďaka ním 

máme nové označenia a čisté obaly kníh, na prvý pohľad je zrejmé, že priestor pôsobí 

estetickejšie. Vďaka výbornej skúsenosti v tejto iniciatíve pokračujeme. 

Na začiatku roka sme aktívne oslovili všetky košické mestské časti, na území ktorých 

pôsobia pobočky VKJB, so žiadosťou o účelovú dotáciu. V roku 2015 sme zaznamenali 

historicky najvyššiu ústretovosť starostov, dovedna sme vďaka dotáciám a sponzorským 

príspevkom pre knižnicu získali 4 745 €.   
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V uplynulom roku sme sa sústredili na zefektívnenie zmluvných vzťahov s cieľom 

vyrokovať pre knižnicu výhodnejšie ceny. Podarilo sa dohodnúť výhodnejšie podmienky 

s poskytovateľom internetových služieb SANET a dodávateľom novín a časopisov. Rádovo ide 

o stovky eur, avšak každá úspora znamenala navýšenie financií na nové knihy. 

V roku 2015 VKJB investovala do kúpy nových kníh viac financií, a to aj vďaka úspešnému 

projektu podanému na Ministerstvo kultúry SR, ktoré nám z grantového systému poskytlo 

12 500 €. Do nákupu nových titulov sme investovali okrem dotácie z MK ďalších 21 228 €, 

ktoré sú výsledkom zefektívnenia finančných tokov. Aj napriek priaznivým číslam nie je 

uvedená suma dostatočná. Obnova knižničného fondu by mala byť 2% z celkového objemu 

fondu, nám sa to podarilo splniť na 1,8%. Potešujúce je, že ide o najväčší nárast za posledné 

obdobie.   

Od začiatku roka 2015 bolo avizované radikálne zvýšenie nájomného za prenájom priestoru 

našej pobočky na sídlisku KVP, čo súviselo s prechodom objektu z mestského do súkromného 

vlastníctva. Vďaka osobnej zaangažovanosti a sériou rokovaní sa podarilo s novou majiteľkou 

dohodnúť ponechanie nájomného na pôvodnej výške. V praxi to pre knižnicu znamenalo 

úsporu financií, ktoré sme mohli investovať do nákupu nových kníh a do modernizácie našich 

pobočiek. Nemohli sme si dovoliť rozsiahle úpravy, avšak aj malé vylepšenia priniesli efekt 

a veľmi pozitívnu reakciu pracovníčok knižnice a čitateľov. Akumuláciou financií z burzy kníh 

(vyše 2 tisíc €), sponzorským príspevkom, grantom z mestských častí, úspor z výhodnejšieho 

nastavenia zmluvných vzťahov sme zabezpečili: renováciu zanedbaných parkiet v 4 

miestnostiach na Hlavnej 48, výmenu kuchynskej linky a uzamykateľné skrinky pre 

zamestnancov na Hviezdoslavovej 5 vrátane opravy steny a vymaľovania, nový pracovný stôl 

v pobočke na Furči, nový koberec a žalúzie v pobočke na sídlisku KVP, žalúzie v pobočke Nad 

jazerom, novú podlahovú krytinu a sedenie pre čitateľov v pobočke na Terase. V estetizácii 

pracovísk knižnice treba pokračovať, problémom zostáva zastaraná výpočtová technika 

a ďalšie nedostatky.  

Rok 2015 priniesol aj situácie, ktorým sme museli čeliť a hľadať riešenie. Aj pri 

nepríjemných situáciách sa podarilo zvládnuť akútnu fázu a nájsť systémové riešenie. Išlo 

o vznik a zväčšenie trhlín na stenách centrálnej požičovne, masívne zatekanie cez poškodenú 

strechu po prívalových dažďoch, rozsiahly a zrejme cielený útok hackerov na informačný 

systém knižnice, ktorý bol vyhodnotený ako závažný bezpečnostný incident.  

Pretrvávajúcim problémom je nízke ohodnotenie zamestnancov, VKJB má 

z celoslovenského hľadiska najnižšie mzdy, priemerne o cca 150-200 € nižšie ako v iných 

porovnateľných knižniciach. Problémom je aj zastarané a z hľadiska bezpečnosti a finančnej 

náročnosti prevádzky nevyhovujúce vozidlo.  

                                                                                                          Ing. Soňa Jakešová 

                                                                                                                   riaditeľka 
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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 2015. Objem 

prírastkov a úbytkov knižničného fondu (ďalej KF) v pláne stanovený nebol.  

 

Kvantitatívne ukazovatele: Čerpanie k 31 . 12 . 

2015 

Prírastky knižničného fondu 7 234   

Úbytky 50 786   

Celkový stav knižničného fondu 221 947   

 

Čerpanie finančného príspevku z Úradu Košického samosprávneho kraja na nákup 

neperiodického KF k 31. 12. 2015 na knihy a špeciálne dokumenty  vrátane spoluúčasti grantov 

bol   21 228 € .  

 

Prehľad čerpania príspevkov z grantov na nákup knižničného fondu k 31. 12. 2015 

 

Názov   účel použitia 

Grant- MK SR 2.5  12 500 € nákup knižničného 

fondu Kultúrne poukazy 2013 222 € 

SPOLU 12 722 €  

 

 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 

MÚ MČ KE-Nad jazerom 200 € 

MÚ MČ KE-KVP 500 € 

MÚ MČ KE-Západ 500 € 

Sponz. HuO 500 € 

sponz. čitatelia VKJB 217 € 

p. Kelbel 1 328 € 

SPOLU 4 745 €  
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Čerpanie finančných prostriedkov na nákup KF spolu: 

 

Čerpanie spolu € 

Granty 12 722,00 € 

Sponzorské príspevky 4 745,00 € 

KSK - knižný fond 21 287,54 € 

Burza 2 130,90 € 

Spolu 40 885,44 € 

KSK - periodiká 8 257,95 € 

Celkom 49 143,39 € 

  

Prírastky 2015 knižničného fondu spolu (kúpa, sponzori, granty, dary, náhrady): 

 

prírastky ks % 

beletria 4 613 64% 

náučná literatúra 2 325 32% 

špeciálne dokumenty 296 4% 

  7 234 100% 

 

 
Graf 1.:  Podiel prírastkovaných dokumentov za rok 2015  podľa spôsobu nadobudnutia 

 

V roku 2015 oddelenie akvizície a spracovania fondov doplnilo a spracovalo do 

knižničného fondu 7234  knižničných  jednotiek (z toho 107 kn. j. spracovalo regionálne 

oddelenie a 236 kn. j. hudobné oddelenie). Akvizičná činnosť bola zameraná na pravidelné 

sledovanie knižného trhu, edičných plánov, výpredajov a profiláciu fondu s prihliadnutím 

na  finančné  možnosti knižnice - rešpektujúc čitateľské potreby. Akvizičnú činnosť, 

predovšetkým v prvom polroku, paralyzoval nedostatok finančných prostriedkov, čo v druhom 

polroku eliminovali granty, sponzorské príspevky z mestských častí a príjem z burzy. Nárast 

finančných prostriedkov sme zaznamenali v poslednom mesiaci roka. 

 Kúpou bolo získaných 2633 knižničných jednotiek (príspevok KSK,  spoluúčasť grantu 

MK SR,  nákup za zisk z burzy)  zo sponzorských príspevkov 678 kn.j. a z grantov 1551 kn. j. 

tvorili v prírastku  67,21 %. Knižničný fond sme doplňovali predovšetkým  u dodávateľov  

s najvyšším rabatom (I.M.I Store, IKAR a.s., Pemic, Inform, Partner Technic, Albatros media 

Kúpa; 2633

Sponzor; 678

Grant; 1551

Dary; 1962

Náhrady; 67

Iné; 343

Prírastky 2015
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Artforum); v priebehu  roka sme zrealizovali 173 nákupov od 28 dodávateľov. Priemerná 

veľkoobchodná cena kúpou získanej knižničnej jednotky v roku 2015 bola 8,40 € pričom 

priemerný dosiahnutý rabat predstavoval 29,8 %.   

V roku 2015 knižnica získala darom 4 000 kn. j., z ktorých 1962  bolo zaradených 

do fondu  (tvorili 27 % 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 67  kn. j. tvorili necelé 1 % prírastku.   

Prírastky knižničného fondu  za rok 2015  tvoril fond beletrie 64 % (z toho 8 % beletria 

pre deti), náučnej literatúry 32 % (z toho 3 % náučná pre deti), špeciálne dokumenty 4 %. 

Jazykovo najpočetnejšie boli zastúpené:  slovenský jazyk ( 80 %), český ( 16 %), anglický 

(2 %), maďarský  (1 %) a ostatné jazyky (1 %). Podrobnejší prehľad uvádzame v prílohách. 

 

 

Graf 2. :  Podiel prírastkovaných dokumentov 2015 tematicky 

 

Všetky jednotky boli v priebehu roka menne a vecne katalogizované. Priebežne 

sa opravovali a doplňovali slovníky menných autorít (doplňovali sa biografické údaje, 

likvidovali duplicity a pod.), kľúčových slov a edícií, spätne sa opravovali a dopĺňali 

cutterizačné znaky (aj v žánrovom radení beletrie) a rozpis monografií. Obálky 

novoprírastkovaných knižných titulov a tiež skenované obsahy odbornej literatúry sa 

zverejňovali prostredníctvom online katalógu. 

Z celkového objemu knižničného fondu 221 947 kn. j. je v KIS Clavius spracovaných 

212 514 a v ručnej evidencii je 9 443 kn. j. Vo voľnom výbere (absenčné vypožičiavanie) je 

87 % KF, v študovniach (s prezenčným požičiavaním)  5 % KF, v sklade 5 % KF a hudobných 

nosičov na prezenčné vypožičiavanie (CD a LP) 3 % KF.  

 Na základe strategického materiálu Štandardizácie regionálnych knižníc, by mala 

obnova knižničného fondu kúpou nadobudnutých neperiodických knižničných jednotiek tvoriť 

2% z celkového objemu fondu (265 499kn. j k 31. 12. 2014), čo predstavuje 5 310 kn. j. 

V rámci pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa bolo zakúpených 2433 kn. j., čo 

predstavuje 0,9 % ročnej obnovy fondu (v roku 2013 a 2014 0,1 %). Po zarátaní všetkých 

zdrojov (granty, sponzori)  dosahuje obnova KF 1,83 %. Vo finančnom vyjadrení by sa  nákup 

Beletria pre 

dosp.; 4 061; 

56%

Beletria pre deti; 

552; 8%

NL pre dosp.; 

2 123; 29%

NL pre deti; 202; 

3% Špec.dokumenty; 

296; 4%

Prírastky 2015
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neperiodického fondu mal zrealizovať v objeme 53 100 €. Reálne sme nadobudli fond 

v objeme  40 885 € (všetky zdroje), čo predstavuje 77 % odporúčaných vynaložených 

finančných prostriedkov na obnovu fondu. S dlhodobým nedostatočným  doplňovaním KF 

súvisí aj zastarávanie fondu. Pri porovnaní s rokom 2014 sa podiel literatúry mladšej ako 10 

rokov zvýšil  o 7 %.   

 

 
Graf 3.: Prehľad veku dokumentov vo fonde spolu 

 

 

V priebehu roka 2015 kúpou knižnica nadobudla 117 titulov periodík (vo finančnom 

objeme 8 258 €), z toho 14 titulov denníkov a 103 titulov časopisov. Z uvedeného počtu 

48 titulov periodík v iných jazykoch (českých 38, maďarských 5, nemecké 2, anglický 1). 

Prostredníctvom darcov bol fond čitárne obohatený o 3 tituly periodík, 1 zahraničný titul má 

dlhodobého sponzora (National Geografic).  Celoročne je čitateľom ponúkaných 121 titulov, 

(165 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. 2015: 

Prehľad úbytkov KF kn. j. 

beletria 29 072 

náučná literatúra 21 443 

špeciálne dokumenty 35 

špeciálne dokumenty v ručnej evidencii 236 

spolu 50 786 

  

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

(1 948), fyzicky poškodené a opotrebované (7 858), nedobytné (1 609), stratené (379) kn. j., 

(59) kn. j. bolo vyradených z dôvodu náhrady a platenej straty (podrobný prehľad v prílohe). 

Najpočetnejšie sú  vyradené z dôvodu redukcie KF z dôvodu likvidácie skladu P7S-Terasa 

(máj-jún, rozsah KF 39 315 kn. j.) a zrušení pobočky P20 (február, rozsah KF 4 604 kn. j.) 

v MČ KE-Poľov. Z redukovaných 34 887 sme 1 439 bezodplatne ponúkli partnerským 

do 1989; 106704; 

52%
1990-1994; 

29452; 14%

1995-1999; 

20608; 10%

2000-2004; 

15649; 8%

2005-2010; 

19417; 9%

2011-2015; 

13835; 7%

Vek fondu

do 1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2010

2011-2015
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knižnicam a inštitúciam  (Štátny archív, MN Bratislava, VŠMU , Centrum VTI,  Akadémia 

umení Banská Bystrica... ). 

V priebehu roka sme v priestoroch Centrálnej knižnice realizovali pravidelné mesačné 

burzy (10 x)  a mimoriadne burzy  (8x pri rušení skladu). Získané prostriedky (2 131 €) sme 

využili na nákup knižničného fondu.   

V zmysle  vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z.z. bolo z knižničného fondu VKJB 

v priebehu roka 2015 vyradených 50 786 kn. j.  (z toho 50 550 evidovaných v KIS Clavius 

a 236 v ručnej evidencii), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 19 %  KF.  

 

 
Graf 4.  Podiel úbytkov dokumentov 2015 tematicky 

 

V priebehu roka sme z dôvodu zmeny pracovníkov (v roku 2014)  zrealizovali revízie 

na pobočke 14 Šaca (marec) a pobočke 11 Nad jazerom (október), pobočke P5 Barca (fyzická 

revízia, august). 

Ochrana fondu v súčasnom období nie je technicky zabezpečená ani na najväčšom 

pracovisku VKJB (Hviezdoslavova 5), kde v rámci dostavby knižnice - otvorená zóna ostrov 

kultúry č. 5 - bol  nainštalovaný kamerový systém (15 kamier), ktorý je čiastočne orientovaný 

na ochranu fondu (3 kamery) a elektromagnetický bezpečnostný systém, ktorý je z dôvodu 

nevhodného umiestnenia neaktívny (nové prírastky v centrálnej požičovni sú priebežne 

zabezpečované bezpečnostnými pásikmi) a jeho sfunkčnenie vyžaduje reinštaláciu, ktorá by 

rešpektovala pracovný tok knižničných služieb.  
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2. Služby 

 

2.1 Používatelia - čitatelia 

 

Počet čitateľov 

 

k 31.12.2014  -    9 800 

k 31.12.2015 -    9 870 

 

Čitatelia Verejnej knižnice Jána  Bocatia  predstavujú 4,12% z celkového počtu 

obyvateľstva. (Štandard 2,5 - 5 %). Rok 2015 bol z hľadiska štatistických ukazovateľov 

kmeňových používateľov1 pre pracoviská poskytovania služieb v celku úspešný. Počet 

registrovaných kmeňových používateľov oproti minulému roku mierne vzrástol, čo 

v percentuálnom znázornení predstavuje 2,46 %. Ukazovateľ vzrastu a poklesu 

vykresľuje  nasledujúca tabuľka a graf.  

Najväčší nárast, 78,04%, kmeňových 

používateľov evidujeme na pobočke č.5-

Barca. Pobočka je najmenším pracoviskom 

knižnice a pri organizovaní a realizácií 

podujatí  intenzívne spolupracuje so školami 

aj  inými organizáciami a v hodnotenom roku 

v  jej priestoroch pôsobí Mami klub – 

komunita mamičiek s deťmi, s ktorým 

knižnica realizuje rôzne aktivity. Možno 

predpokladať, že tieto skutočnosti ovplyvnili 

nárast počtu  používateľov pobočky. Značný 

nárast kmeňových používateľov, a to 15,23% 

môžeme evidovať aj na pobočke č. 13 – Furča,  

kde sa  podarilo vylepšiť pracovné podmienky, 

zestetizovať čitateľské prostredie a pobočka 

intenzívne spolupracuje pri organizovaní 

podujatí s Miestnym úradom MČ - Dargovských hrdinov, so strednými, základnými a 

materskými školami, propaguje aktivity letákmi, plagátmi, e-mailom, na sociálnej sieti a na 

stránke knižnice. Zo strany čitateľskej verejnosti zaznamenávame spokojnosť a záujem 

o aktivity a služby na tomto pracovisku. Najväčší pokles kmeňových používateľov, a to 10 %,  

bol zaznamenaný na pobočke č. 14-Šaca. Už tradične, väčšinu čitateľov tu vždy tvorili detskí 

čitatelia. Z praxe možno usudzovať, že zníženie počtu kmeňových používateľov tu  spôsobilo 

práve členstvo detských používateľov, nakoľko v základnej škole boli spojené viaceré triedy a 

mnoho detí začalo navštevovať ZŠ v Košiciach, kde mali možnosť navštevovať  školské 

knižnice a na pobočku sa už nevrátili. V prípade pobočky č. 11 – Nad jazerom, kde tabuľka 

vykresľuje druhý najväčší pokles 6,74%, pracovníčky uvádzajú, že k príčinám poklesu 

čitateľskej základne možno zaradiť problematický prístup k pobočke (schody) a do značnej 

miery aj vznik novej pobočky Knižnice pre deti a mládež, ktorá začala pôsobiť v tesnej blízkosti 

knižničného pracoviska.  

      V popredí pozornosti používateľov naďalej ostáva záujem o centrálnu knižnicu, 

poskytujúcu najširší rozsah služieb a prioritne budovaný knižničný fond. Táto skutočnosť sa 

podieľa na zvyšovaní používateľskej základne na tomto pracovisku, ale do značnej miery zvý-   

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

členský poplatok. Hodnota tohto údaja sa nemení. 

Pokles a vzrast kmeňových  používateľov 

za rok 2015 

Pracovisko 

Vzrast / 

pokles 

v % 

Pobočka č.5-Barca 178,04% 

Pobočka č.13-Furča 115,23% 

Hudobné oddelenie 113,62% 

Pobočka č.2-KVP 101,77% 

Centrálna požičovňa 101,08% 

Pobočka č.7-Biely dom 100,19% 

Pobočka č.11-Nad jazerom 93,26% 

Pobočka č.14- Šaca 90,00% 

PRIEMER 102,46% 
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šenie počtu, najmä detských používateľov ovplyvnila intenzívna a veľmi dobrá  spolupráca so  

školami a organizovanie rôznych aktivít na podporu čítania. Knihovníčky pracujúce s detským 

čitateľom realizujú zážitkové čítania a formou divadielok, ktoré samé aj pripravujú a realizujú, 

motivujú deti k čítaniu. Schopnosť plne pochopiť prečítaný text patrí medzi základné 

dispozície, ktoré sú predpokladom úspešného štúdia, ale aj ďalšieho pracovného uplatnenia. 

 

 
 

      Neregistrovaným návštevníkom knižnica dáva možnosť jednorazového členstva2. 

Umožňuje tak využívať vybrané služby na všetkých pracoviskách knižnice po celý deň. Tento 

spôsob knižničných služieb využilo v centrálnej požičovni 256 návštevníkov, na hudobnom 

oddelení 29 návštevníkov, a taktiež 6 návštevníkov na ostatných pracoviskách služieb knižnice.  

       Pretrvávajúcim nedostatkom, ovplyvňu-

júcim registrácie používateľov, ostáva nedostatok 

nových kníh.  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, v spolupráci 

s pedagógmi škôl, organizuje a realizuje pre žiakov 

a študentov informačné výchovy. Napomáhajú pri 

orientácii sa vo fonde a v katalógu knižnice a pri 

využívaní všetkých služieb, ktoré knižnica ponúka 

svojím používateľom. V hodnotenom roku  bolo 

zorganizovaných 117 informačných výchov pre deti 

materských škôl  a pre  žiakov základných 

a stredných škôl.3      

      Návštevníci knižnice pri rôznych príležitostiach vyjadrovali spokojnosť so službami 

knižnice.  Podrobnejšou analýzou týchto názorov sa ukazuje, že používatelia oceňujú najmä 

ústretovosť, nezištnosť a empatiu pracovníkov knižnice.  

                                                           
2 Jednorázové členstvo umožňuje návštevníkom bez zaregistrovania sa využívať vybrané služby knižnice(okrem 

výpožičných),  počas jedného dňa na všetkých pracoviskách služieb. 
3 Napriek tejto aktivite  knižnice, študenti stredných škôl majú v malej miere záujem o registráciu členstva v 

knižnici.  
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Počet návštev jedným 

používateľom za rok 2015 

 

Pracovisko Počet 

Pobočka č. 11-Nad jazerom 11,95 

Pobočka č.14- Šaca 11,22 

Centrálna požičovňa 11,05 

Pobočka č.7-Biely dom 10,89 

Pobočka č.13- Furča 10,79 

Pobočka č.2-KVP 9,76 

Pobočka č.5-Barca 7,45 

Hudobné oddelenie 5,38 

SPOLU 11,17 
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      Návštevnosť knižnice jedným používateľom ročne vykresľuje tabuľka a graf. Táto 

skutočnosť má úzku súvislosť s absenčnými výpožičkami a vplýva na ňu viacero činiteľov.  

Napríklad 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 11,17 krát a z toho   

možno predpokladať, že služby knižnice boli jedným používateľom využité aspoň jedenkrát za  

mesiac. Najmenší ukazovateľ návštevnosti jedným používateľom, 5,38 krát, vykazuje Hudobné 

oddelenie. Oddelenie  je špecializovaným pracoviskom knižnice a používateľ ho navštívi 

v prípade, že potrebuje špeciálne dokumenty. 

      Výpožičný poriadok knižnice umožňuje používateľovi, ktorý sa zaregistruje na jednom 

pracovisku, využívať služby na všetkých pracoviskách knižnice v plnom rozsahu. V priebehu 

hodnoteného obdobia knižnica evidovala 2770 používateľov z iných pracovísk, t. j. 21,91 % 

používateľov navštevujúcich viac ako jedno výpožičné miesto. Knihovníci týmto používateľom 

venujú rovnaký čas a pozornosť ako kmeňovým. Najväčšie percento, 33,15%, týchto 

„neplatiacich používateľov“ vykazuje hudobné oddelenie. Oddelenie je špecializovaným 

pracoviskom, ktoré navštevujú 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. 

      Percentuálne porovnanie registrácií kmeňových a registrácií na iných pracoviskách 

uvádza nasledovná tabuľka a graf. 
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Počet návštev jedným čitateľom 

Percento kmeňových používateľov v porovnaní 

k používateľom daného pracoviska  2015 

Pracovisko kmeňový používateľ používateľ 

Pobočka č.14- Šaca 89,33% 10,67% 

Centrálna požičovňa 86,95%     13,05% 

Pobočka č.5-Barca 84,86%     15,14% 

Pobočka č.11- Nad jazerom 84,07% 15,93% 

Pobočka č.13- Furča 80,46% 19,54% 

Pobočka č.2-KVP     75,21% 24,79% 

Pobočka č.7-Biely dom 72,49% 27,51% 

Hudobné oddelenie 66,85% 33,15% 

PRIEMER 78,09% 21,91% 
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Pracovníci knižnice sa snažia čitateľské  požiadavky vždy uspokojivo vybaviť. V prípade, že  

používateľ hľadá konkrétny titul, ktorý  knižnica vo fonde nevlastní, knihovnícky personál mu 

odporučí iný relevantný dokument súvisiaci s jeho informačnou požiadavkou. Časť 

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

v inej knižnici.      

     Aj v hodnotenom roku knižnica svoju činnosť zameriavala predovšetkým na dospelého 

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

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

organizované knižnicou. Nárast detských používateľov zaznamenala najmä centrálna knižnica, 

kde pracovníci na žiadosť škôl organizujú informačné výchovy a aktivity na podporu čítania. 

V hodnotenom období  centrálna požičovňa eviduje 1008 detských používateľov. Celkove 

knižnica zaregistrovala 2719 detských používateľov, čo je 27,5 % z celkového počtu 

používateľov. 

 

 

      Špecifický okruh používateľov tvoria slabozrakí a nevidiaci používatelia, ktorým 

knižnica poskytuje špeciálne knižničné služby formou zvukových kníh na MP3 nosičoch, kníh 

a časopisov v Braillovom písme a prístupu na internet prostredníctvom špeciálne technicky 

upraveného počítača.  

      Verejná knižnica Jána Bocatia sprístupňuje služby verejnosti v týždennom čase 53 

prevádzkových hodín (štandard 50-60 hodín). Tri pracoviská služieb sú otvorené od 8.00 – 

20.00 hod. denne (okrem utorka) a ostatné pobočky knižnice majú výpožičný čas prispôsobený 

počtu používateľov a úväzkom. Najväčšie pracovisko knižnice, Centrálna požičovňa, poskytuje 

služby aj v sobotu.  Ostatné pracoviská, od februára 2015 z dôvodu nízkej návštevnosti služby 

v sobotu neposkytujú.  

      V hodnotenom roku knižnica pracovala prostredníctvom KIS Clavius.  Jednotlivé 

pracoviská knižnice boli tak systémovo prepojené, čo vo vzťahu k používateľom prinášalo 

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

predĺženia výpožičiek, rezervácie dokumentov a  zistenia aktuálneho stavu dokumentu 

umožnili 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. V mesiaci júl bola uskutočnená 

reorganizácia priestorov oddelenia odbornej literatúry a Informačno-vzdelávacieho centra. 

Vznikol tak spoločný priestor, ktorý spája obidve pracoviská a umožňuje používateľom lepší 
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prehľad a príjemnejšie prostredie, čo používatelia v komunikácii s knižničným personálom pri 

návšteve tohto priestoru pozitívne komentujú. 

      Návštevníci knižnice oceňujú aj priestor Otvorenej zóny. Samozrejmosťou sa stáva, že 

verejnosť si príde pozrieť  zaujímavé výstavy, ktoré knižnica v spolupráci organizuje, alebo aj  

tráviť tu voľný čas a oddychovať. 

      Spoločenská miestnosť na poschodí Otvorenej zóny slúži širokej verejnosti na 

vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia.   
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2.2 Výpožičky, informačná činnosť 

 

Počet absenčných výpožičiek4 

 

k 31.12.2014 -  326 027 

k 31.12.2015 -  311 829 
 

     V hodnotenom období oproti roku 2014 poklesol celkový počet absenčných výpožičiek 

v celej knižnici o 4,35 %. Prehľad vykresľuje nasledovná tabuľka a graf. Jediný výrazný nárast 

počtu absenčných výpožičiek v porovnaní s ostatnými pracoviskami sme zaregistrovali na 

pobočke č. 13 - Furča, 20,44 %, čo vyjadruje záujem verejnosti o služby knižnice na sídlisku 

Dargovských hrdinov.  

 

 

 
 

  Naopak, vysoký úbytok absenčných výpožičiek vykazuje  pobočka č. 5 - Barca. V tomto 

prípade pokles absenčných výpožičiek bol čiastočne spôsobený tým, že pracovisko od januára 

2015 prešlo na poskytovanie služieb prostredníctvom KIS Clavius, ktorý rozdielne vykazuje 

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

štatistiky presne definovateľné a vykazovateľné.  
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Pracovisko 

 

Abs. 

výpožičky 

2014 

Abs. 

výpožičky 

2015 

2015/2014 

Porovnanie 

v % 

Pobočka č.13- Furča 18 532 22 320 120,44% 

Hudobné oddelenie 2 936 2 939 100,10% 

Pobočka č.2-KVP 28 967 29 660 102,39% 

Centrálna požičovňa 134 057 132 908 99,14% 

Pobočka č.14- Šaca 15 383 15 230 99,01% 

Pobočka č. 11  Nad Jazerom 27 779 26 970 97,09% 

Čitáreň 31 783 29 641 93,26% 

Pobočka č.7-Biely dom 50 833 45 949 90,39% 

Pobočka č.5-Barca 10 335 6 212 60,11% 

Pobočka č.1-Mier 5 422 0 0 

SPOLU 326 027 311 829 95,65% 
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prolongácie. Tabuľka a graf vykresľuje, že pokles absenčných výpožičiek v porovnaní s rokom 

2014 nastal aj na pobočke č. 7 – Biely dom, kde vysoké percento absenčných výpožičiek tvorili 

periodiká. Nedostatkom, ktorý najviac ovplyvňuje absenčné výpožičky, je deficit nových kníh. 

Tabuľka a graf znázorňuje absenčné výpožičky podľa druhov literatúry.  

 

Absenčné výpožičky, percentá podľa druhov fondov 2015 

Pracovisko 

 

% 

odb. pre 

dospelých 

% 

krásnej pre 

dospelých 

% 

odb. pre 

deti 

% 

krásnej pre 

deti 

% 

periodík 

 

Centrálna 

požičovňa 23,46% 72,25% 0,39% 3,90% 0% 

Čitáreň 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,23% 

Hudobné oddelenie 79,45% 0,00% 0,00% 0,00% 20,55% 

P2- KVP 14,30% 63,62% 2,10% 12,01% 7,97% 

P5 Barca 3,44% 47,41% 8,48% 34,76% 5,60% 

P7- Biely dom 15,45% 61,46% 0,34% 1,41% 21,34% 

P11- Nad Jazerom 8,22% 76,51% 1,42% 6,37% 7,48% 

P13- Furča 7,26% 79,87% 0,93% 3,83% 8,12% 

P14- Šaca 8,63% 56,70% 6,11%        21,94% 6,62% 

SPOLU 16,37% 61,96% 1,07% 5,60% 15,00% 

 

       Jednotlivé druhy v percentách boli rozložené nasledovne: odborná literatúra pre 

dospelých 16,37%, krásna literatúra pre dospelých 61,96% odborná literatúra pre deti 1,07%, 

krásna literatúra pre deti 5,60%, periodiká 15,00%. Medzi jednotlivými druhmi oproti 

minulému roku došlo k nepatrným odchýlkam, a preto výpožičky jednotlivých druhov fondov 

v porovnaní s minulým rokom sú vyrovnané. Podstatnú časť absenčných výpožičiek  tvorila 

krásna literatúra pre dospelých, čo je v súlade s dlhodobým obsahovým zameraním knižnice. 

      Evidencia prezenčných výpožičiek5 je stále nejasná, aj napriek tomu, že systém Clavius 

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

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

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

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. 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 a DVD požičiavali najmä na regionálnom 

oddelení a na hudobnom  oddelení. V rámci absenčných výpožičiek zvukových kníh pre 

slabozrakých a nevidiacich sa vypožičalo 821 MP3. 

      Nasledovné tabuľky vykresľujú už tradične sledovaných  najpožičiavanejších autorov  

v centrálnej požičovni knižnice. Nereprezentuje vzorku celej knižnice. Do značnej miery sú 

tieto údaje o preferovaní  jednotlivých spisovateľov, a tým aj počty ich výpožičiek  ovplyvňujú  

množstvá  titulov jednotlivých autorov.  
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Krásna literatúra 
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1,07%

Krásna literatúra 
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Periodika; 15,00%

PODIEL DRUHOV ABSENČNÝCH VÝPOŽIČIEK NA CELKOVÝCH 

ABSENČNÝCH VÝPOŽIČKÁCH
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Najviac požičiavaní autori v centrálnej požičovni 

 

Rok 2013 Rok 2014 Rok  2015 

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 1493 

2. Keleová-Vasilková, T. 1046 2. Keleová-Vasilková, T 1192 2. Keleová-Vasilková, T 1069 

3. Dán, Dominik 928 3. Steel, Danielle 1096 3. Steelová, Danielle 1048 

4. Brown, Sandra 574 4. Connelly, Michael                                          691 4. Nesbo, Jo 837 

5. Christie Agatha 573 5. Brown, Sandra                                        602 5. Connelly, Michael  742 

6. Connelly, Michael 521 6. Lindsey, Johanna                                     564 6. Christie Agatha 575 

7. Lindsey, Johannna 517 7. King, Stephen 533 7. King, Stephen 525 

8. Brezina, Thomas 489 8. McBain, Ed 508 8. Brown, Sandra 522 

9. Fielding, Joy 465 9. Roberts, Nora                             496 9. Lindsey, Johanna                                     507 

10. McBain, Ed 461 10. Brezina, Thomas                                     485 10. Balogh, Mary 475 

11. Francis, Dick 441 11.  Adler, Elisabeth 479 11. Adler, Elisabeth 471 

12. Coelho, Paulo 436 12. Fielding, Joy 469 12. Andrews, Virginia 470 

13. Roberts, Nora 428 13. Silva, Daniel                                     467 13. Francis, Dick 465 

14. Silva, Daniel 421 14. Francis, Dick 464 14. Roberts, Nora 441 

15. Deveraux, Jude 418 15. Nesbo, Jo 463 15. Deveraux, Jude 438 

16. Grisham, John 395 16. Cornwell, Patricia D. 435 16. Cornwell, Patricia D. 427 

17. Adler, Elizabeth 390 17. Grisham, John 432 17. Coelho, Paulo 404 

18. King, Stephen 387 18. Christie Agatha 420 18. Cook Robin 374 

19. Cook Robin 360 19. Deveraux, Jude 419 19. Gillerová, Katarína 348 

20. Bradford, B. Taylor      348 20. Balogh, Mary 411 20. Banáš, Jozef 253 
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      Z beletrie boli čitateľmi najviac požadované  „ženské romány“, romány od slovenských 

spisovateliek a detektívky. Najmenej sa požičiavala poézia, vojnové romány, dráma, poviedky 

a humor. 

      Z náučnej literatúry čitateľov zaujímala najmä psychológia, zdravoveda, pedagogika, 

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

matematiky, techniky, umenia, športu, politiky a práva.  

      Stabilnú časť celkových výpožičiek tvorili periodiká. Zo strany  čitateľskej verejnosti je 

o ne pomerne vysoký záujem. V priebehu hodnoteného roka nastal pokles aj v absenčných 

a prezenčných výpožičkách tohto fondu. Najviac výpožičiek periodík vykazuje čitáreň, kde  

používateľov tvoria predovšetkým návštevníci v seniorskom veku, pre  ktorých prístup do 

priestorov knižnice bol problematický z dôvodu rekonštrukcie električkovej trate v starom 

meste. 

Služba rezervácia sa využívala predovšetkým u kníh. V hodnotenom roku pracovníci vybavili 

5094 rezervácií dokumentov.  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. SMS služba sa realizovala aj na 

upomínanie čitateľov.  

      Prezenčne sa najviac požičiavali dokumenty na 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 

na všetkých pracoviskách služieb. Najpočetnejšie 

prezenčné výpožičky boli v čitárni centrálnej 

požičovne, v počte 80 593, ktoré boli  evidované v 

KIS Clavius, prostredníctvom čiarového kódu. Tu sa 

obvykle  nejednalo o štúdium, ale o relaxačné čítanie 

novín a časopisov.  

    V hodnotenom roku si registrovaný používateľ 

vypožičal v priemere 25,90 knižničných 

jednotiek. V porovnaní s predchádzajúcim rokom si 

jeden registrovaný používateľ vypožičal o 2,26 

knižničnej jednotky menej. Najmenej, 8,11 

knižničných jednotiek na jedného používateľa bolo 

vypožičaných na hudobnom oddelení.  Jedná sa 

o špeciálne dokumenty, z ktorých sa väčšina absenčne nepožičiava. O počte absenčných 

výpožičiek počas jednej návštevy registrovaného používateľa informuje tabuľka a graf.  

Najviac kníh v priebehu jednej návštevy bolo vypožičaných na pobočke č.7- Biely dom 

a pobočke č.11 – Nad jazerom. Prevažnú časť čitateľov na obidvoch pracoviskách tvorili 

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

s ostatnými čitateľmi je podstatne vyššia.  

     Najmenej absenčných výpožičiek na jedného používateľa bolo realizovaných na 

hudobnom oddelení. 

 

Počet absenčných výpožičiek 

na jedného registrovaného 

používateľa v roku 2015 

Pracovisko Počet 

Pobočka č.7-Biely dom 32,08 

Pobočka č.11- Nad jazerom 28,27 

Pobočka č. 13-Furča 25,80 

Pobočka č.2-KVP 22,83 

Pobočka č.14- Šaca 22,56 

Centrálna požičovňa 22,52 

Pobočka č.5-Barca 13,83 

Hudobné oddelenie 8,11 

SPOLU 25,90 
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    Počet výpožičiek na 1 zamestnanca  vykonávajúceho knihovnícke činnosti  predstavuje 12 

032,5 výpožičiek (štandard 10 000).   

Knižnica poskytovala pre svojich používateľov okrem zvyčajných aktivít aj 

vyhľadávanie informácií prostredníctvom internetu. Ten je už súčasťou každodennej práce 

knihovníkov,  ale naďalej čitateľmi  žiadaným  informačným zdrojom.  

V priemere pripadá 1 PC na 327 používateľov (Štandard 200-600). 

 

Informačno-vzdelávacie centrum  

Informačno-vzdelávacie centrum (ďalej len IVC) v prvom polroku 2015 tvorili spolu 

klasická študovňa a priestor s počítačmi (7 ks tenký klient, technológie klient – server a 1 ks 

multimediálny počítač) s prístupom na internet, s možnosťou tlače dokumentov pre všetkých 

používateľov VKJB.  

V druhom polroku 2015 bolo IVC (6 ks tenký klient, 2 ks multimediálny počítač) spolu 

s Oddelením odbornej literatúry presunuté na nové miesto, kde sa poskytovali všetky služby 

oboch pôvodných pracovísk na 1. poschodí budovy na Hviezdoslavovej ulici č. 5. Na jednom 

mieste tak čitatelia získali všetky informácie a služby, za ktorými sa predtým museli pohybovať 

po celom 1. poschodí.  

V roku 2015 bol internet na danom pracovisku využitý 2425 krát.  Oproti roku 2014, 

využitie internetu pokleslo o 113 využití.   

Záujem o multimediálny obsah Internetu dokazuje záujem o jeden multimediálny PC, 

ktorý bol využitý v roku 2015 - 385 krát (v roku 2014 bol využitý 356 krát). V druhom polroku 

2015 bol 1 tenký klient nahradený 2. multimediálnym PC, ktorý bol rovnako často využitý (380 

krát), ako 1. multimediálny PC za celý rok.  

 

V roku 2015 IVC poskytovalo nasledovné služby: 

- vypracovávanie rešerší zo súborného on-line katalógu „Slovenskej knižnice“ – 

www.kis3g.sk,  

- Medziknižničné a Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MVS a MMVS),  

- prezenčné výpožičky v študovni,  

- organizovanie kurzu – „Základy počítačov a vyhľadávania na Internete“, 

- konzultácie k fondom voľného výberu a študovne,  
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- inštruktáž pre používateľov pri vyhľadávaní v on-line katalógu VKJB i v katalógoch 

iných knižníc, 

- usmerňovanie používateľov pri práci v MS Office 2003 – MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint,  

- samotný prístup na internet a všestranná pomoc pri práci a vyhľadávaní na internete,  

- tlač dokumentov, 

- napaľovanie informácií  na CD,  

- služby xeroxu,  

- skenovanie dokumentov,  

- vyhľadávanie právnych informácií v systéme JASPI,  

- referenčné služby, 

- služby dvoch multimediálnych počítačov, 

- služba Spýtajte sa knižnice.  

 

10.2.2015 pracovník IVC zorganizoval v spolupráci s EBSCO – Information Services, 

pobočka Praha, medzinárodný seminár: „Elektronické informační zdroje EBSCO – studium a 

věda efektivní cestou“ pre odbornú knihovnícku verejnosť. Zúčastnili sa ho pracovníci 5 

partnerských knižníc. 

 

V druhom polroku narastá záujem o spracovávanie rešerší (46 ks za rok 2015), a to už 

tradične v mesiacoch september až december. Súčasne narastá potreba zabezpečiť žiadané 

knižné publikácie prostredníctvom MVS služieb. Keď v roku 2014 sme dosiahli doteraz 

historicky najväčší záujem o služby MVS, rok 2015 bol ešte lepší. V roku 2013 sme našim 

čitateľom zabezpečili z iných knižníc 50 knižných publikácií. V roku 2014 potom 120. V roku 

2015 následne 172 knižných jednotiek formou originálu, xeroxovej, alebo skenovanej kópie 

(čo je viac, ako súčet počtu zabezpečených kn. j. ako v rokoch 2013 a 2014). 

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

tradične najmenší záujem, bol zaznamenaný vyrovnaný stav.   

Služby xeroxu boli využité 192 krát, čo je zanedbateľný pokles oproti roku 2014 (o 10 využití 

menej). 

V roku 2015 pracovník IVC lektoroval 2 krát kurz: „Základy počítačov a vyhľadávania na 

Internete“.  

Využitie študovne značne vzrástlo z 585 využití v roku 2014 na 938 v roku 2015. Medziročne 

je to nárast o 353 využití.  

Vďaka výraznej propagácií a aktívnemu ponúkaniu spomínaných služieb, bol celkovo 

zaznamenaný nárast počtu všetkých poskytnutých služieb, a to o 274 viac, ako v roku 

predchádzajúcom. 

 

Počet využití jednotlivých služieb IVC za rok 2015: 

 
Obdobie Internet Xerox Skener Študovňa Rešerše JASPI MVS 

ROK 2015 2425 192 19 938 46 8 208 
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Hudobné oddelenie 

 

Hudobné oddelenie sa, tak ako po minulé roky, priebežne  podieľalo na katalogizácii 

nových prírastkov hudobných dokumentov dopĺňaním základných katalogizačných záznamov 

o predmetové heslá a v prípade hudobnín a audiovizuálnych dokumentov i o analytické popisy. 

V rámci elektronického retro-spracovania staršieho fondu CD platní bolo kompletne 

spracovaných (prírastkovanie a katalogizácia) ďalších 236 titulov, ktoré boli následne vyradené 

z ručnej evidencie. Pri katalogizácii bola priebežne realizovaná revízia online katalógu 

hudobných dokumentov, ktorá spočívala predovšetkým v zlučovaní duplicitných autorít 

a doplňovaní neúplných katalogizačných záznamov u starších titulov. V rámci maľovania 

skladových priestorov boli zo skladového fondu vyradené staršie poškodené, zastarané 

a duplicitné tituly kníh a hudobnín. Z ručne evidovaného fondu gramoplatní  bolo vyradených 

189 duplicitných titulov, ktoré boli ponúknuté na predaj v rámci decembrovej burzy na 

Hviezdoslavovej 5. Pracovníčka oddelenia si sama zabezpečovala ochranu a údržbu fondu t.j. 

balenie nových prírastkov do igelitovej fólie a opravu starších, poškodených obalov. 

    Kolektívne podujatia realizované v minulom roku na Hudobnom oddelení resp. nádvorí 

Barkóczyho paláca boli veľmi rôznorodé a mnohé presahovali hranice hudobného umenia. 

Organizačne  najnáročnejší bol II. ročník prehliadky mladých hudobníkov Gitariáda, ktorý 

pozostával z dvoch koncertov – Mladé talenty klasickej gitary (26.5.2015 ) a Gitarová 

promenáda v štýle jazzu, latina, afro-kubánskych rytmov a muzikálu (27.5.2015). Koncerty sa 

pôvodne mali uskutočniť na nádvorí Barkóczyho paláca, čomu však zabránilo nepriaznivé 

počasie. Napriek stiesneným podmienkam vo vnútorných priestoroch na Hlavnej 48 sa toto 

dvojdňové podujatie stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom verejnosti. Výsledkom dlhodobej 

spolupráce s pedagógmi Konzervatória Timonova 2 boli tri študentské koncerty -  Gitarový 

recitál T. Zavackého (24.2.2015 v rámci Týždňa slovenských knižníc), gitarový recitál M. 

Bertiča S gitarou od baroka po afro-kubánsku éru (27.4.2015) a Piesne a árie starých majstrov 

(25.11.2015). V spolupráci so ŠD Košice sa na našom nádvorí uskutočnil Letný koncert 

operných árií, ktorý už tradične uzatvára divadelnú sezónu košickej opery (24.6.2015), v rámci 

medzinárodnej prehliadky mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník vystúpil na 

tom istom mieste chlapčenský zbor z ukrajinského Mukačeva (1.7.2015 Sviečkový koncert). 

Okrem toho sa uskutočnili 4 školské koncerty ZUŠ, z toho 2 v mesiaci jún opäť vo vonkajších 

priestoroch nádvoria a 4 DVD projekcie hudobných programov . 

   V roku 2015 pokračovala spolupráca s inštitúciami, zriaďovateľom ktorých je 

Košický samosprávny kraj. V dňoch 8.- 9.4. 2015 sa na HuO konala pracovná dielňa určená 

amatérskym ľudovým spevákom, účastníkom súťaže v speve ľudových piesní Dargovská ruža 

(Kultúrne centrum Abova). V spolupráci s Hvezdárňou Michalovce prebehlo v priestoroch 

HuO krajské kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o vesmíre, na ktorom sa pravidelne zúčastňujú 

žiaci základných a stredných škôl Košického kraja. V súčinnosti s Českým spolkom 

v Košiciach boli pripravené tri literárno-hudobné popoludnia Už vím, co budu číst... ( 26.2. 

Jaroslav Ježek, 28.5. Hana Zagorová, 1.10. Oskar Nedbal), Slovensko-český klub pripravil 

stretnutie s českou spisovateľkou M. Hejkalovou. V minulom roku sa na HuO uskutočnilo  22 

podujatí s celkovou návštevnosťou 1231 návštevníkov a dve hodiny informatickej prípravy 

(prvé ročníky študentov Konzervatória Timonova 2). 
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      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 (kopírovacia služba z dokumentov HuO a RO  

bola poskytnutá  182 návštevníkom). Možnosť bezplatného prístupu na internet využilo 272 

návštevníkov. Služby oddelenia i naďalej využívalo pomerne veľa čitateľov z iných pobočiek, 

čo je spôsobené jedinečnosťou jeho fondu. Oddelenie si samo zabezpečovalo propagáciu 

hudobných podujatí a služieb (plagáty vrátane distribúcie na miesta propagácie).  Prispelo 

i k zlepšeniu doplňovania špeciálnych fondov získaním sponzorského príspevku na nákup 

notového materiálu. 
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2.3 Vzdelávacie a kultúrne podujatia  

Podujatia pre verejnosť 

Vzdelávacie a kultúrne podujatia sú neodmysliteľnou súčasťou aktivít Verejnej knižnice 

Jána Bocatia v Košiciach a konajú sa pravidelne na všetkých výpožičných miestach knižnice.  

 Celkovo bolo zorganizovaných 587 podujatí, čo je o 5 viac ako v roku 2014. 

V porovnaní s poslednými rokmi, keď medziročne rádovo stúpal počet realizovaných aktivít, 

došlo v roku 2015 k stabilizácii. S ohľadom na možnosti knižnice personálne pokryť jednotlivé 

podujatia bol tento jav žiadúci. Na vyššie uvedenom počte sa s najväčšou mierou podieľali: 

pobočka č. 14 –Šaca, centrálna požičovňa a pobočka č. 13 - Furča. Dôvodom tohto vysokého 

počtu podujatí je 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 deti a mládež mesta Košice. Celkovo bolo na akciách prítomných  21 211 účastníkov, čo 

je o 1 924 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 približne rovnaký počet podujatí 

prilákal väčšie množstvo účastníkov.   

 Z celkového počtu 587 podujatí, 134 (23 %) bolo zameraných na informačnú prípravu 

používateľov. Tieto boli určené pre žiakov základných a stredných škôl. Ich cieľom je zvyšovať 

čitateľskú informačnú gramotnosť, tzn. poskytnúť základné indície pre efektívne používanie 

informačných a komunikačných technológií v procese učenia sa a poznávania. Najviac podujatí 

takéhoto charakteru zorganizovala pobočka č. 2 – KVP, centrálna požičovňa a pobočka č. 5 – 

Barca. 

 

Počty podujatí na jednotlivých pracoviskách v roku 2015 

Pracovisko Vzdelávacie a 

kultúrno-spoločenské 

podujatia pre 

verejnosť 

Z toho informačná 

výchova 

Centrálna požičovňa 167 28 

Hudobné oddelenie 22 2 

Regionálna študovňa 26 9 

Pobočka č. 2 - KVP 57 34 

Pobočka č. 5 - Barca 48 26 

Pobočka č. 7 – Biely dom 9 3 

Pobočka č. 11 – Nad Jazerom 23 12 

Pobočka č. 13 - Furča 68 3 

Pobočka č. 14 - Šaca 168 17 

S P O L U 587 134 
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Jednotlivé podujatia sa konali priebežne počas celého roka, pričom ich počet kulminoval 

v priebehu trvania Týždňa slovenských knižníc (23. - 28. marec 2015) a v jesenných 

mesiacoch, ktoré sú zvyčajne obdobím, kedy sa čerpajú finančné prostriedky z grantov.  

Pri organizovaní literárnych besied, konajúcich sa v rámci Týždňa slovenských knižníc, 

sme dôraz kládli na regionálnych autorov z Košíc a okolia (Milan Kolcun, Ján Zachariáš, Ján 

Mičuch, Slavomír Szabó).  

V máji (25. - 26.5.2015) sa uskutočnil už dvanásty ročník literárneho maratónu. 

V uplynulom roku si Slovensko pripomenulo 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, čomu sme 

prispôsobili dramaturgiu a zameranie tohto podujatia. Kľúčovou aktivitou Literárneho 

maratónu bolo 12-hodinové nonstop čítanie, ktorého sa zúčastnili nielen ľudia z radov našich 

čitateľov, ale aj širšia verejnosť. Pre svoje 15 minútové hlasné čítanie v priestoroch knižnice si 

volili predovšetkým úryvky z diela Ľudovíta Štúra a tiež z kníh ďalších spisovateľov štúrovskej 

generácie. Pozitívnu odozvu malo sprievodné podujatie Štúr v centre - dramatizované čítanie 

niektorých Štúrových prejavov a rečí, inscenované stretnutie Ľudovíta Štúra s Jonášom 

Záborským v réžii pedagógov Konzervatória Exnárova a v podaní študentov tejto školy. 

Jednotlivé vstupy boli obohatené o tanečno-hudobné vystúpenia folklórnych súborov Železiarik 

a Želiezko. Ďalším sprievodným podujatím bol poeticko-hudobný večer Orol Kráľ o živote a 

diele Janka Kráľa, ktorý sa konal vo Výmenníku Brigádnická a účinkovali v ňom profesionálni 

umelci Peter Vilhan a Mária Šabaková. V súvislosti s projektom Literárny maratón sa nám 

podarilo nadviazať bližšiu spoluprácu s K13 a realizátormi projektu Spot´s, vďaka čomu bola 

časť aktivít tohto podujatia zaradená do programu USE THE CITY! 

 Z ďalších aktivít orientovaných na propagáciu literatúry a umenia sa pozitívnej odozve 

tešilo literárno-hudobné pásmo Štyri večery nepokoja, v rámci ktorého sme privítali súčasných 

slovenských básnikov a prozaikov (Peter Bilý, Michal Rehúš, Valerij Kupka, Pavel Rankov 

a iných). Z literárnej oblasti bola veľmi dobre prijatá séria už osvedčených podujatí Literárne 

soiré venovaných českým spisovateľom, ktoré sme organizovali v spolupráci s Slovensko-

českým klubom v SR za osobnej účasti autorov.  

 Knižnica pripravila niekoľko literárnych stretnutí so známymi spisovateľmi. Najväčší 

úspech zaznamenali besedy s Jozefom Banášom, spisovateľmi V4 (Lukasz Dlugowski, 

Stanislava Chrobáková Repar, Benedek Totth) a Petrou Nagyovou Džerengovou.  

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. Medzi 

najnavštevovanejšie patrí už tradične hudobno-literárne popoludnie Už vím, co číst 

a poslouchat o živote a diele významných osobností českého kultúrneho života, ktoré 

realizujeme v kooperácii s Českým spolkom v Košiciach.  

 Vysoký štandard mali aj kultúrno-vzdelávacie podujatia, ktoré sa konali na regionálnom 

oddelení – prednášky Dejepisného spolku v Košiciach a Slovenskej numizmatickej spoločnosti 

patrili k tým, ktoré vo verejnosti najviac zarezonovali.  V rámci nich odzneli príspevky k 

témam: Advokáti Aranyossyovci a Košická advokátska komora, Košické vojnové hroby z druhej 

svetovej vojny, Evanjelický cintorín v Košiciach a jeho história, Starostlivosť o numizmatický 

materiál, O košickom zlatom poklade a mnohé iné.  

 V spolupráci s Občianskym zdužením Priatelia Verejnej knižnice Jána Bocatia 

vydala knižnica pod názvom Žena a kniha kalendár na rok 2016. Na príprave sa aktívne 
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podieľali pracovníčky knižnice, ktoré sa ako modelky zachytené na umeleckých 

fotografiách objavili na jeho stránkach.  

 Jednotlivé pobočky zorganizovali aj množstvo podujatí pre deti mládež. Pobočka č. 14 

– Šaca a č. 5 - Barca sa zapojili do celoslovenského čitateľského maratónu Čítajme si 2015. V 

pobočke č. 14 sa okrem toho konala aj medzi deťmi veľmi obľúbená akcia Noc s Andersenom. 

Pobočka č. 2 – KVP sa svojimi aktivitami po prvýkrát pripojila  k celoslovenskému podujatiu 

Celé Slovensko číta deťom, ktorého sa ako hostia zúčastnili aj Peter Karpinský a Jozef Puchala.  

Pútavé akcie, dramatizácie, divadielka a zážitkové čítania sa konali  aj v centrálnej požičovni - 

O pyšnej košieľke, Neplechy školníčky Agneše, Maťko a Kubko, O psíčkovi a mačičke a mnohé 

ďalšie. Ich príprava a realizácia prebieha kompletne v réžii pracovníčok knižnice, ktoré ich 

prezentujú nielen v centrálnej požičovni ale aj v ostatných pobočkách. Pobočka č. 13 – Furča 

v spolupráci s pedagógmi a študentmi Konzervatória Exnárova pripravila na profesionálnej 

úrovni viacero dramatizácií pre deti materských a základných škôl.    

 V oblasti výstavníckej činnosti pútali pozornosť predovšetkým výstavy inštalované 

v centrálnej požičovni: Podobenstvá – fotografická výstava Alexa Kissa a Igora Petrillu, Marie 

Curie – výstava mapujúca životné míľniky Marie Curie, 10 rokov Patchworku – výstava 

patchworkových prác a NOVA 2015 – členská výstava Fotoklubu Nova. Zaujímavé výstavy si 

záujemci mohli pozrieť aj v pobočke č. 13 – Furča.  

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach sa po prvýkrát zapojila do celoslovenskej 

akcie Knižničná hliadka, ktorú organizuje Slovenská asociácia knižníc. Aktívne sa podieľala 

na celomestskom rodinnom festivale Zimomravenie a na Európskom dni jazykov. Pri realizácii 

viacerých svojich aktivít úzko spolupracovala s Francúzskou alianciou v Košiciach, 

slovenským PEN centrom, košickou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov, Bábkovým 

divadlom, Divadlom Thália, Štátnym divadlom v Košiciach, Literárnym informačným 

centrom, Úľuvom, Knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva Košice a ďalšími spriatelenými inštitúciami.  
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II. REGIONÁLNA ČINNOSŤ  

1. Bibliografická činnosť 

      Činnosť na bibliografickom oddelení bola zameraná na plnenie základných úloh, ktoré 

súviseli so získavaním, zhromažďovaním, analytickým spracovávaním a archivovaním 

regionálnej periodickej tlače, s budovaním súbežnej článkovej databázy regiónu Košice-mesto 

a Košice-okolie.  

      Bibliografické záznamy regionálnych článkov boli elektronicky spracované v 

knižnično-informačnom systéme Virtua a zasielané do celoslovenskej databázy Súborného 

katalógu Články v katalógu Slovenská knižnica v rámci projektu KIS3G, kde sú prístupné 

všetkým záujemcom pri vyhľadávaní konkrétnych informácií.  

      Analytický popis periodík zahrňoval  tvorbu predmetových hesiel, preberanie autorít 

z databázy,  pridelenie znakov MDT, vkladanie adresy elektronického zdroja odkazujúcich na 

e-dokument ako fulltext.   

      Za sledované obdobie bolo vložených 1 238 záznamov. Priebežne sa uskutočňovala 

redakcia záznamov v zmysle metodických pokynov SNK  a záverov z porád bibliografov 

regionálnych knižníc Košického kraja: 

- zlučovanie, oprava nesprávnych autorít, doplnenie autobiografických údajov, kontrola 

duplicity v databáze, doplnenie vročenia, oprava prekonvertovanej regionálnej 

databázy. 

Prioritná pozornosť bola venovaná denníku Košického kraja - Korzár,  týždenníku 

Košický večer, a denníku košice:dnes, ktorého druhý ročník sa od konca júna zmenil 

z večerníka na denník.  

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

národnostnej tlače bolo spracované maďarské národnostné periodikum s celoslovenskou 

pôsobnosťou  vychádzajúci v Košiciach - mesačník  Kassai Figyelő. 

       V rámci retrospektívneho spracovávania z knižničného fondu regionálneho oddelenia 

bol analyticky spracovaný regionálny zborník Košické historické zošity za roky 2013-2014,  

ktorý vydáva Dejepisný spolok v Košiciach. Začal sa analyticky spracovávať knihovnícky 

časopis knižnice Knihovník za roky 1980-1984, v spracovávaní sa bude naďalej pokračovať. 

      Skompletizovala sa miestna tlač za uplynulé obdobie, ktoré vydávajú jednotlivé mestské 

časti okresu Košice-mesto (15 titulov), obecné úrady okresu Košice-okolie (27 titulov), 

spoločensko-kultúrne inštitúcie, občianske združenia, kultúrne spolky. Jednotlivé tituly sa 

priebežne evidujú prostredníctvom kartotéky regionálnej tlače.  

      Bola doplnená  printová verzia komplexného zoznamu periodických tlačí, 

dochádzajúcich na bibliografické oddelenie -  Regionálne periodiká na bibliografickom 

oddelení Košice-mesto a Košice-okolie za roky 1992-2015 . 

      Do väzby boli za uplynulé obdobie odovzdané  skompletizované a spracované 

regionálne periodiká Korzár: denník Košického kraja, Košický večer, Knihovník, Kassai 

Figyelő. Sú uložené na regionálnom oddelení a slúžia používateľom k prezenčnému štúdiu. 

Ostatné regionálne periodiká sú uložené v obaloch  na bibliografickom oddelení. 

      Naďalej sa priebežne doplňovala databáza literárnych osobností regiónov Košíc a 

Košice- okolie Tvorcovia krásnej literatúry od najstarších čias po súčasnosť. Obsahuje krátke 

profily a tvorbu približne 300 spisovateľov, ktorí sa venovali a venujú krásnej literatúre. Boli 

vytvorené jednak nové heslá týchto osobností, jednak heslá boli rozšírené o nové doplňujúce 

životopisné údaje i informácie o tvorbe a boli pridané aj fotografie  (Katarína Eva Čániová, 
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Jozef Puchala, Tom Rasty, Peter Juščák, Karin Krausová, Ján Mičuch, Agda Bavi Pain, Joe 

Palaščák, Ján Zambor, Martin Vlado, Peter Bilý, Michal Spišiak a ďalší).  

 V snahe informovať verejnosť o aktivitách knižnice sa priebežne uskutočňoval 

monitoring regionálnej tlače. Záznamy o článkoch sa pravidelne 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 vytvárali elektronické kópie  a doplnila sa 

elektronická databáza digitalizovaných článkov o knižnici za uplynulé obdobie. 

Aby sa zabezpečil bezporuchový chod knižnično-informačných služieb podľa potreby sa 

zastupovalo na regionálnom a hudobnom oddelení, taktiež soboty vo výpožičných službách  v 

centrálnej požičovni. 

      

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 Spišskej knižnici v 

Spišskej Novej Vsi. Bola venovaná stručnému zhodnoteniu činnosti jednotlivých 

bibliografických pracovísk za uplynulé obdobie, a taktiež aktuálnym informáciám k 

problematike bibliografického spracovania článkov v KIS Virtua. 

K významným bibliografickým odborným podujatiam patril aj metodický seminár 

bibliografov regionálnych knižníc Košického a Prešovského samosprávneho kraja – Prešovský 

bibliografický deň. Dominantnou témou boli informácie o plánovanej implementácii pravidiel 

RDA a implementácii portálu Slovenské MDT online, prostredníctvom ktorého sa bude 

sprístupňovať nová verzia MDT 2011. Dôležitá bola tiež účasť na pravidelnom jesennom 

zasadnutí Koordinačnej rady Slovenskej národnej knižnice pre bibliografickú činnosť v SR. 

      

2. Regionálne oddelenie 

Nosnou náplňou práce regionálneho oddelenia knižnice bolo poskytovanie služieb 

prezenčného štúdia knižničných dokumentov. Počnúc septembrom 2015 sa evidencia návštev 

a prezenčných výpožičiek registruje cez knižnično-informačný systém Clavius. Na 

zefektívnenie prezenčného štúdia boli čitateľom poskytnuté aj ďalšie knižnično-informačné 

služby: prístup na PC s internetom, skenovanie, usmerňovanie čitateľov pri využívaní 

knižničných katalógov a databáz digitálnych dokumentov nevyhnutných pre výskum a písanie 

odborných prác.  

      Častými návštevníkmi študovne boli vysokoškolskí študenti, odborní pracovníci 

knižníc, archívov, univerzít ako aj laickí záujemcovia o miestne dejiny. Zaznamenali sme 

návštevy aj z Maďarska, Grécka a Izraela. Medzi čitateľmi boli najžiadanejšie tieto témy: 

dejiny Košíc v stredoveku (cechy, spoločnosť), dejiny Košíc v 20. storočí (obdobie r. 1918-

1938, politické strany, deportácie Židov, udalosti v r. 1968 a 1989), cirkevné dejiny Košíc 

(ženské rehole), školstvo (Právnická akadémia v Košiciach, slovenské školstvo v Košiciach v 

r. 1918-1938, SPŠS Košice, ZŠ Park Angelinum), dejiny Židov a Rómov v Košiciach, kultúra 

(divadelníctvo v Košiciach, spolkový život v Košiciach), výtvarne umenie v Košiciach, ľudová 

kultúra Abova (stravovanie, kroje), dejiny obcí a miest (Levoča, Bardejov, Hermanovce, 

Štítnik, Blažice, Budimír, Budulov, Hačava, Lipovník, Šaca, Paňovce, Rozhanovce, Sabinov, 

Leles), doprava Košíc , kultúrne pamiatky a stavby Košíc (Levočský dom, Hradová, hotel 

Bankov, hotel Schalkház, kaviareň Slávia, Tabaková továreň, synagógy, sakrálne stavby, staré 
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cintoríny, pamätné tabule, pamätníky a sochy), biografie osobností, rodov a rodín (Rákóczi, 

Klimkovič, Divald, Lefkovits, Čapajev, Andrej Gállfy-Gallik, Ferenc Sziklay, Ľudovít 

Kukorelli, Eugen Krón, Ödön Faragó, Ladislav Csatáry, Rudolf Viest, Arpád Račko), šport a 

turistika (košický basketbal, košický hokej, TJ Lokomotíva Košice, futbal na Gemeri), prírodné 

pomery (Čermeľské údolie), dejiny baníctva a mincovníctva atď. Často vyhľadávanými 

knižničnými dokumentmi boli už tradične veľmi cenné adresáre Košíc z rokov 1891-1948, 

ďalej rôzne bibliografie a almanachy, staré i súčasné košické denníky a týždenníky (Abauj-

Kassai Közlöny, Felsőmagyarország, Pannonia, Slovenský východ, Kassai Napló, Demokrat, 

Východoslovenská pravda, Večer, Korzár, Východoslovenské noviny), časopisy a zborníky 

(Mesto a dejiny, Historická revue, Pamiatky a múzeá, Historica carpatica, Košické historické 

zošity). Regionálne oddelenie sa aj v tomto roku svojim fondom spolupodieľalo pri vzniku 

niekoľkých nových publikácií (Potulky Šacou, Hotel Bankov, Lexikón Košičanov 1848-1938) 

a vysokoškolských záverečných prác.  

      Knižničný fond bol priebežne dopĺňaný novými knihami, periodikami i špeciálnymi 

tlačovinami prevažne v jazyku slovenskom a maďarskom. Zo zrušeného skladu pobočky č. 7 

sa získala časť staršej maďarskej literatúry s regionálnou tematikou, resp. knihy výnimočné po 

stránke knižného spracovania.  

      Ďalšou nosnou časťou práce regionálneho oddelenia bola katalogizácia rukopisnej 

zbierky v knižnično-informačnom systéme Clavius. Zbierka čítajúca vyše 320 exemplárov sa 

po predbežnom spracovaní v predchádzajúcom období, rozčlenila do piatich základných skupín 

a to na základe proveniencie daného dokumentu: 

1. Knižnica Právnickej akadémie v Košiciach  

2. Knihovňa mesta Košíc/Kassa Szabad Királyi Város Közkönyvtára 

3. Knižnica Hornouhorského múzea v Košiciach 

4. Zbierka Andora Melczera 

5. Rukopisy rôznej proveniencie a rukopisy bez možnosti určenia proveniencie 

Celkovo sa skatalogizovalo 117 dokumentov z prvých dvoch vyčlenených skupín rukopisov. 

Popri rukopisnej zbierke sa pristúpilo aj k priebežnej katalogizácií doteraz nespracovaných 

starších periodík (Slovensko, 1943-1951) a odborných časopisov (Historická revue, Pamiatky 

a múzea) s celokrajinským zameraním, získaných prevažne formou darov. Celkovo sa 

skatalogizovalo  149 periodík.  Zároveň boli priebežne revidované existujúce záznamy starších 

periodík v on-line katalógu doplnením chýbajúcich údajov  (autority, predmetové heslá, 

nakladateľské údaje, fyzický popis). 

     Dokončil sa podrobný zoznam všetkých periodík fondu regionálneho oddelenia 

(denníky, týždenníky, časopisy, bulletiny)  za obdobie rokov 1788-1944 s podrobnými 

bibliografickými údajmi (ročník, rok, číslo, miesto vydania, chýbajúce čísla a nepresnosti v 

oficiálnych bibliografiách). Zoznam periodík poslúži ako účinná pomôcka k štúdiu nie len pre 

čitateľov, ale aj pre odborných pracovníkov knižnice.  

    V záujme ochrany fondu historicky cenných knižničných dokumentov sa pristúpilo 

k digitalizácií troch adresárov mesta Košíc za obdobie rokov 1924, 1925 a 1934 (spolu 607 

strán). Dokumenty sú k dispozícií k prezenčnému štúdiu na prenosných CD nosičoch.   

    K propagačno-vzdelávacím činnostiam patrili informatívne prípravy pre žiakov základných, 

stredných a vysokých škôl z Košíc i okolia vo forme exkurzií a fyzickej prezentácii 

vytypovaných knižničných dokumentov. V spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach a 

Slovenskou numizmatickou spoločnosťou – pobočkou Košice sa na oddelení konali odborné 

prednášky, prezentácie a diskusie. K témam, ktoré najviac zaujali návštevníkov, patrili - 
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Košické vojnové hroby z druhej svetovej vojny, Evanjelický cintorín v Košiciach a jeho 

história, Tragické udalosti v Košiciach v rokoch 1944/45, O Košickom zlatom poklade. Pre 

potreby výstavy bolo Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach zapožičané periodikum Kassai 

Szinházi Ujság. K ďalším aktivitám ktoré mali za cieľ propagáciu regionálneho oddelenia 

patrili menšie výstavy v priestoroch študovne (výstavy kníh - Staré slovenské tlače, Právnická 

akadémia v Košiciach, výstavka kníh s vianočnou tematikou).  

 

3. Metodická činnosť 

 

a) Košický kraj  

V rámci metodickej činnosti je nevyhnutné na začiatku kalendárneho roka sústreďovať 

činnosť metodického oddelenia spracovaniu štatistických výkazov za okresy Košice – okolie, 

Košice – mesto a Košický kraj. V roku 2015 došlo k čiastočnej zmene metodiky získavania 

údajov. Časť aktivít v rámci zisťovania zabezpečovalo Národné osvetové centrum a časť 

ústredná metodika Slovenskej národnej knižnice. Okrem verifikácie údajov v registri kultúry 

2014 sa veľký dôraz kládol na presné identifikačné údaje spravodajských jednotiek, ktoré majú 

následne poslúžiť na priame kontaktovanie spravodajských jednotiek ústredím pre spracovanie 

štatistiky na nasledujúci rok. Štatistické zisťovanie bolo kvôli testovacej prevádzke posunuté 

a čas na verifikáciu a spracovanie údajov sa výrazne posunul, čo malo za následok neustálu 

kontrolu vložených dát zo strany spravodajských jednotiek. V rámci kraja došlo k následnej 

kontrole dostupných dát, avšak termín na prístup do databázy bol zo strany garanta pre 

zisťovanie natoľko skrátený, že nebolo fyzicky možné zvládnuť kontrolu všetkých údajov. 

Následne bol prístup do databáz zablokovaný a nebolo možné získať  sumárne dáta za 

jednotlivé typy knižníc v rámci okresov a kraja.  

Súčasťou metodického usmerňovania regionálnych knižníc sú aj porady riaditeľov k 

otázkam riadenia a iným aktuálnym témam. V minulom období sa uskutočnila jedna porada 

riaditeľov regionálnych knižníc KSK za účasti zástupcov zo strany zriaďovateľa.  

     Vďaka konzultačnej činnosti s SNK, sa 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.  

 

b) Okres Košice – okolie 

 

Metodická pomoc knižniciam okresu je zameraná na: 

- pomoc pri spracovaní štatistických výkazov (vrátane elektronických formulárov), 

- pomoc a inštruktáž pri spracovaní knižničného fondu v programe KIS MASK, 

- celkovú činnosť knižnice,  

- aktualizáciu knižného fondu, 

- revízie knižného fondu – usmerňovanie  knižníc  okresu Košice - okolie pri jej      

uskutočňovaní, 

- inštruktáž novým pracovníkom. 

 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach metodicky usmerňuje činnosť knižníc 

okresu Košice - okolie. Okrem iných aktivít sprostredkováva knižniciam informácie 

o celoslovenských a regionálnych aktivitách a dianí v rámci knihovníctva.   
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V minulom roku došlo k metodickom oddelení k personálnym zmenám. Pracovníčka 

oddelenia, ktorá mala na starosti agendu okresnej metodiky odišla do starobného dôchodku 

a následne v polovici roka bola na úsek metodiky prijatá nová pracovná sila, ktorá však po 

istom čase bola preradená do útvaru služieb.  

V minulosti bolo jednou z foriem pomoci knižniciam zabezpečovanie nákupu knižného 

fondu, t.j.  výber a nákup kníh pre knižnice v distribučných centrách za účasti knihovníkov 

príslušnej knižnice, príp. aj bez  účasti knihovníka. V roku 2015 sa daná služba knižniciam 

okresu nerealizovala. Dôvodom bol postupný zánik distribučných centier v meste, ktoré 

poskytovali výrazné zľavy jednotlivým knižniciam. V rámci pomoci však metodické oddelenie 

spracovalo materiál o možnosti získania rabatov vo fungujúcich sieťach internetového predaja 

pre knižnice v rámci Slovenska. Ten bol následne sprostredkovaný knižniciam, ktoré sa na 

metodické oddelenie knižnice obrátili s prosbou o pomoc pri akvizícii.    

V minulom období bola výraznejšia metodická pomoc poskytnutá knižnici 

v Družstevnej pri Hornáde. Dôvodom bol presun knižnice do výrazne menších priestorov 

v rámci Obecného úradu. Pomoc sa sústreďovala na vyradenie fondu a jeho usporiadanie. 

Konzultácie pri usporiadaní knižničného fondu boli poskytnuté aj Obecnej knižnici v Čani 

z dôvodu sťahovania knižnice do vyhovujúcejších priestorov, ktoré boli na tento účel vyčlenené 

v rámci zrekonštruovaných priestorov neďaleko sídla samosprávy.   

V minulom roku sa bolo celkovo uskutočnených 9 metodických návštev do okresu 

Košice - okolie. Metodická pomoc sa, aj z dôvodu personálnych zmien, poskytovala viac 

formou  telefonických, osobných konzultácii aj e-mailom.  

Metodické oddelenie sa podieľalo na edičnej, prezentačnej a výstavníckej činnosti. 

Okrem pomoci propagácie sa podieľalo výraznou mierou na zabezpečovaní koordinácie tvorby 

prezentačného kalendára, ktorý knižnica vydala v spolupráci s o.z. Priatelia knižnice Jána 

Bocatia. Na oddelení sa spracovali interné dokumenty – plán a rozbor knižnice.   

V spolupráci s pracovníkmi útvaru sa na tomto oddelení takisto kompletizovali všetky 

projekty knižnice.  
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III. PROGRAMY  A PROJEKTY 

1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca  

 

VKJB nadviazala zmluvné partnerstvo so Župnou a mestskou knižnicou Františka 

Rákocziho II. v Miškovci  (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc), pôsobiacej 

v župnej oblasti Borsód – Abaúj - Zemplén, čo vytvára platformu pre nasledujúce plánované 

aktivity s cezhraničným presahom. 

  

2. Projektová činnosť  

 

V roku 2014 bolo spracovaných 8 projektov v rámci dotačného systému MK SR, 

ktorých realizácia bola naplánovaná v roku 2015. Celkový objem žiadaných finančných 

prostriedkov predstavoval sumu 38 912 €. Z predložených projektových zámerov jednotlivé 

komisie podporili 5 projektov (62,5 % úspešnosť) v celkovej alebo čiastkovej výške 19 222 € 

(49,39 % z požadovanej sumy dotácií) .  

V poslednom štvrťroku knižnica predložila projekt do grantového programu Nadácie 

VÚB pod názvom Komunita v knižnici, ktorý však nebol zo strany donora podporený.  

 

Bibliobox – jednoduchší návrat 

Cieľom projektu bolo zakúpenie zariadenia, ktoré slúži na vrátenie kníh mimo výpožičného 

času knižnice a je doplnkovou službou pre používateľov služieb všetkých pracovísk.  

Zodpovedný: Mgr. Ján Šimko, projekt bol schválený MKSR: 4 200  € 

 

Štyri večery nepokoja  

Cieľom projektu bolo sprostredkovanie čo najrozmanitejšieho pohľadu na slovenskú literárnu 

scénu zorganizovaním cyklu podujatí pod súhrnným názvom Štyri večery nepokoja. Na 

jednotlivých stretnutiach sa návštevníci stretli s 2 súčasnými slovenskými autormi/autorkami.   

Zodpovedná: Mgr. Alena Zavocka, projekt bol schválený MKSR: 800  € 

   

Udržme náš „ostrov“ nad vodou 

Cieľom projektu bolo získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie kvalitného 

knižničného fondu prostredníctvom čitateľsky orientovaného doplňovania.    

Zodpovedná: Mgr. Eva Chmelárová, projekt bol schválený MKSR: 12 500  € 

 

Literárny maratón 2015 

Cieľom projektu bola propagácia kníh a čítania s dôrazom na kultúrny a spoločenský odkaz Ľ. 

Štúra a štúrovskej generácie sériou podujatí, ktorého súčasťou bolo tradičné nonstop čítanie.   

Zodpovedná: Mgr. Alena Zavocka, projekt bol schválený MKSR: 1 500  € 

 

Kultúrne poukazy 2015 

Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku 

kultúrnym hodnotám. 

Zodpovedná: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, projekt bol schválený MKSR: 222  € 

 

 Neúspešné projekty:  

- Komunita v knižnici (grantový program Nadácie VÚB)  

- Verejne prístupové body (dotačný systém MKSR)  

- Dumky (dotačný systém MKSR) 
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IV. VYHODNOTENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH 

ZO STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV 

 
Štandardizácia regionálnych knižníc 

 

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

na 9. zasadnutí) zastupiteľstvo KSK a jeho cieľom je predovšetkým zabezpečenie podmienok 

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

zabezpečenie technického a priestorového vybavenia, prevádzkové hodiny ako aj  výkony 

zamestnancov. 

 

 
Plnenie štandardov a výkonnostných indikátorov knižnice  

a knižnično-informačných služieb 

    

 

Ukazovateľ / 

indikátor 

výkonu 

knižnice 

Benchmark  

RK KSK 
2012 2013 2014 2015 

1. 

 

Počet knižničných 

jednotiek 

získaných kúpou /  

ročná obnova KF  

ako celku 

 

2% 1,01 % 1 % 

 

0,91% 

 

1,83 % 

2. 

 

Suma finančných 

prostriedkov na 

nákup 

knižničných 

fondov 

 

10 € na  

1 knihu 
7,87  € 8 € 8,12 € 8,40  € 

3. 

 

Počet titulov 

periodík 

 

100 - 150 

titulov 
160 127 121 

 

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 

 

 

1 PC na 

 327  

čitateľov 

 

5. 
Týždenný počet 

prevádzkových 

hodín 

 

Minimálne 50 

hodín 

s rešpektovaní

m posunu 

záverečných 

hodín pre 

verejnosť 

 

53 hodín 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 136 miest 
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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 12 032,5 

8. 

 

Výpožičky na  

1 čitateľa 

 

Minimálne  

20 / rok 
32,98 30,5 42,79 

 

41,44 

9. 

 

Percento čitateľov 

z počtu 

obyvateľov 

 

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

10. 

 

Počet platených 

akcií, služieb 

a podujatí 

organizovaných 

knižnicou 

 

4 ročne 7 7 5 5 

11. 

 

Počet AVD 

v knižničnom 

fonde 

 

1-3 % 

z knižničného  

fondu 

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

   

Metodika vykazovania plnenia Štandardizácie regionálnych knižníc KSK bola 

zjednotená na porade riaditeľov RK KSK za účasti zástupcov OKaCR KSK 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 5 310 kn. j. pre rok 2015. V rámci pridelených finančných 

prostriedkov od zriaďovateľa, bolo zakúpených 2 433 kn. j., ktoré sa v percentuálnom vyjadrení 

na plnení štandardu podieľajú vo výške  0,9 % ročnej obnovy fondu.  Spolu s doplnkovými 

zdrojmi (granty, sponzori) celková obnova fondu v objeme 4 862 zakúpených kn. j. tvorila 

1,83 %.  V prípade minimálneho plnenia štandardu v bode 1 by knižnica mala na nákup 

knižničného fondu vynaložiť financie v čiastke 53 100 €. V skutočnosti bol za rok 2015 

uskutočnený nákup knižničného fondu v objeme 40 885 €, čo je 77 % odporúčaných 

vynaložených finančných prostriedkov na obnovu fondu. Je však nutné poznamenať, že ide 

o najväčší nárast za posledné obdobie.   

Počet titulov periodík, ktoré ponúka knižnica sa oproti roku 2014 nezmenil a môžeme 

konštatovať, že v tomto bode je štandard splnený.  
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  Štandardizácia v ukazovateľoch: 4. - Počet PC s internetom pre verejnosť; 5. -Týždenný 

počet prevádzkových hodín a 6. - Počet študijných miest (miesta v študovni, a verejne 

prístupové body na internet) - prevyšuje určený benchmark pre RK KSK.  

    Výpožičky na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti predstavujú 

absolútnu hodnotu 12 032,5 výpožičiek. Daný údaj je vypočítaný z celkových výpožičiek, ktoré 

uskutočnila knižnica v roku 2015. Pri prepočte štandardu z absenčných výpožičiek na jedného 

zamestnanca pripadá 9171,4 uskutočnených výpožičiek. Je však nutné pripomenúť, že knižnica 

poskytuje svoje služby aj na pracoviskách, ktoré sprostredkúvajú  - najmä alebo len výlučne - 

prezenčné výpožičky (regionálne oddelenie, študovňa IVC, čitáreň, hudobné oddelenie). Daný 

fakt bol zohľadnený aj na vyššie spomínanej porade riaditeľov k vykazovaniu výsledkov 

plnenia štandardizácie. Nezohľadnenie daného faktu by neodrážalo skutočnosť 

o poskytovaných službách a výkonoch niektorých zamestnancov. 

V kategórii výpožičiek na 1 čitateľa (štandard 8.) knižnica prekračuje stanovenú 

hodnotu o 100 %. V prípade prepočtu na absenčné výpožičky o takmer 50%.  

    Pozitívne musíme hodnotiť nárast ukazovateľa č. 9 - Percento čitateľov z počtu 

obyvateľov, ktorý medziročne vzrástol o 2,46 % a dosahuje pre rok 2015 hodnotu 4,12%.  

   Vykazovanie platených akcií, služieb a podujatí organizovaných knižnicou zostáva 

v číselnom vyjadrení nezmenené.  

   Nárast v plnení posledného ukazovateľa č. 11. - počet AVD v knižničnom fonde - súvisí 

s vysokým úbytkom knižničných jednotiek z celkového fondu v roku 2015 a takmer identickým 

počtom audiovizálnych dokumentov v predchádzajúcom roku. V danom prípade vznikol efekt 

nepriamej úmery a zastúpenie tejto kategórie fondu výrazne prevyšuje stanovenú hodnotu 

štandardu.  
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C) VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH NA ÚSEKU 

HOSPODÁRENIA APREVÁDZKY 
 

1. Organizačná štruktúra 

Útvar špeciálneho pracoviska – Prezidentská knižnica zabezpečuje: 

- slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov v tradičnej 

i elektronickej forme 

- doplňovanie, spracovanie, ochranu knižného fondu 

- prezenčné výpožičky tematických publikácií knižnice 

- organizovanie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí ktoré podporujú vzťah 

občanov k literatúre 

- prípravu tematických vzdelávacích podujatí pre deti, mládež a dospelých 

- prípravu a realizáciu projektov zameraných na zvyšovanie spoločenského povedomia, 

angažovanosti a vzťahu k domovine 

- prípravu stretnutí s Rudolfom Schusterom, prezidentom v rokoch 1999-2004 a jeho 

hosťami, ktoré budú zamerané na aktuálne témy v oblasti umenia a spoločenského 

diania 

Riaditeľ

Špeciálne 
pracovisko: 

Prezidentská 
knižnica

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

študovňa 
odbornej 
literatúry

Pobočky 
knižnice 

P,2,5,7,11,13,14

Oddelenie 
automatizácie a 

správy KIS

Útvar 
reionálnej, 

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

Oddelenie projektovej 
a prezentačnej činnosti

Útvar ekonomicko 
technický

Ekonomický a 
personálny úsek

Prevádzkovo -
technický úsek
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- prípravu besied cestopisného a iného charakteru s využitím audiovizuálneho fondu 

knižnice 

 

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  

- 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 

 

Útvar regionálnej, koordinačnej a projektovej  činnosti zabezpečuje: 

- excerpciu regionálnych dokumentov (predovšetkým regionálnej tlače) 

- spracovanie a vydanie bibliografií a bibliograficko - informačnú službu 

- metodiku a koordináciu pre mestské a obecné knižnice v okrese Košice-okolie,    

- metodiku a koordináciu pre regionálne knižnice: Michalovce, Rožňava, Spišská Nová 

Ves, Trebišov, 

- spracovávanie periodických i neperiodických metodických materiálov, štatistické 

prehľady a rozbory 

- vzdelávanie zamestnancov  z vyššie uvedených okresov 

- aktualizáciu  webovej  stránky knižnice 

- prípravu a vyhodnocovanie projektov 

- propagačné materiály na podporu prezentácie služieb a podujatí 

- prípravu a koordináciu  celoknižničných podujatí  vrátane  ich public relation 

- prípravu časopisu Knihovník 
 

Útvar ekonomicko - technický zabezpečuje: 

- spracovanie plánov a rozpočtov finančných príjmov a výdavkov knižnice  

- dohľad nad  čerpaním finančných prostriedkov a ich hospodárnym  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 31.12.2015 bol 41, z toho 35 žien.  

 

Štruktúra zamestnancov 

Zaradenie Fyz.stav z toho ženy 

Odborní zamestnanci 35 31 

Administratívni zamestnanci 3 3 

Ostatní 3 1 

SPOLU 41 35 
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Kvalifikácia zamestnancov Fyz.stav z toho ženy 

VŠ II. stupňa 20 16 

VŠ  I. stupňa 2 2 

ÚSO 17 16 

SO 2 1 

SPOLU 41 33 

     

V oblasti ľudských  zdrojov je pre knižnicu príznačná dlhodobá stabilizácia 

zamestnancov. Odzrkadľuje sa to: a) v absencii fluktuácie zamestnancov 

                               b) vo vekovom priemere zamestnancov (45,79 rokov) 

 

V priebehu roka 2015 sme zaznamenali tieto pohyby zamestnancov: 

 

odchod do starobného  dôchodku:  

- Lorincová - knihovníčka 28.2.2015 

- Čumová – metodička 30.6.2015 

- Fedorová - knihovníčka  31.12.2015 

- Kalafusová- knihovníčka 31.12.2015 

     

skončenie pracovného pomeru na dobu určitú:  

- Mgr. Lengyelová – knihovníčka 30.6.2015                                                                            

- Mgr. Falátová – knihovníčka  31.8.2015 

 

skončenie pracovného pomeru dohodou:  

- Ing. Keresztessy – sekretariát 30.4.2015                       

- RNDr. Menyhért – systémový knihovník 31.10.2015 

nástup:    

- Mgr. Vaňová – sekretariát 1.5.2015 

- ThLic . Janočková – knihovníčka 1.5.2015 

- Ing. Krešáková – metodické odd. 1.5.2015 

- Mgr. Takáčová – knihovníčka 17.6.2015 

- Nováková – knihovníčka v PK 1.7.2015 

- Mgr. Palágyiová – bibliografické odd. 1.10.2015 

- Mgr. Tomčíková – 21.9.2015 – nástup po rodičovskej dovolenke 

 

 Na skrátený úväzok pracuje 1 zamestnanec.  
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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 2015 bol schválený  zastupiteľstvom KSK 

v súlade s uznesením č. 164/2014 a oznámený organizácii dňa 29.12.2014 nasledovne: 

 

Príjmy bežného rozpočtu v €  

Názov  Schválený rozpočet 

 r. 2015 

Skutočnosť celkom 

 k 31.12.2015 

0040100 - prevádzka  

- činnosť 

- granty - MK SR,  

- kultúrne poukazy 

561 649,00 

    5 811,00 

584 349,00 

    5 811,00 

   19 000,00  

        222,00 

Vlastné príjmy 48 397,99   50 955,93 

Zostatok z min. obdobia 51 226,11  51 226,11 

Spolu: 667 084,10  711 564,04 

 

Hlavné výnosy knižnice sú : 

- z prenájmu knižničných priestorov  

- za zápisné,  

- za  upomienky,  

- za kopírovanie,  

- za rešerše,  

- medziknižničná  a medzinárodná výpožičná služba, 

- za stratené knihy,  

- príspevky od čitateľov 

- za burzu kníh 

- ostatné služby 

 

1. Výnosy  v členení podľa rozpočtových programov /v €/ 
Rozpočtový  

program 

Popis výnosov /číslo účtu a názov/  Suma v €  

r. 2014 

Suma v €  

r. 2015 

40100 602 1 000 - nájomné 9 177,00 6 824,95 

40100 602 1 100 – zápisné deti 1 120,00 1 032,00 

40100 602 1 200 – zápisné dospelí 21 393,43 20 877,30 

40100 602 1 300 - upomienky 6 704,43 6 157,90 

40100 602 1 400 – kopírovanie  757,75 555,70 

40100 602 1 500 – MVS, MMVS 122,10 175,75 

40100 602 1 700 - rešerš 172,60 226,00 

40100 602 1 800 – jednorazové členské 0 95,50 

40100 604 1 100 – predaj kníh 121,28 291,34 

40100 648 1 000 – Príspevok od čitateľov 322,60 217,47 

40100 648 1 100 – stratené knihy 112,20 81,30 
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40100 648 1 200 – burza kníh 1 996,67 2132,69 

40100 648 1 300 – ostatné služby 1 874,57 1 536,85 

40100 648 1 600 Dobropisy 4 203,03 8 761,19 

40100 648 1 700 Počítačový kurz 140,00 60,00 

40100 653  – zúčtov rezerv z prevádz. činnosti 7 597,42 19 039,69 

40100 662 - úroky 4,05 4,93 

40100 668  - ostatné finančné výnosy 70,43 15,24 

40100 691 – výnosy z bežných transf VÚC 553 254 590 160,00 

40100 692 – výnosy z kap. Transf. VÚC-

odpisy 

51 952,80 52 377,30 

40100 693–transferov ŠR – Kult., MK SR, MČ 15 337,00 25 051,96 

40100 694 – z kap. Transferov-Bibliobox 0 125,20 

40100 697 – výnosy samosprávy 2 575,02 1 827,80 

 SPOLU: 679 008,38 737 635,27 

Náklady na bežnú prevádzku (v €) 

Popis nákladov /číslo účtu a názov/ Suma v € 

2013 

Suma v € 

2014 501 – Spotreba materiálu  37 714,51 72 370,99 

502 – Spotreba energie 94 086,42 87 027,52 

504 – Predaj kníh 121,28 291,34 

511 – Opravy a udržiavanie 2 826,52 8 994,26 

512 – Cestovné  695,68 910,14 

513 – Náklady na reprezentáciu  1 571,36 365,04 

518 – Ostatné služby  44 963,71 53 588,02 

521 – Mzdové náklady 294 274,66 301 216,39  

521-Mzdové náklady – odmeny na základe dohôd 2 780,82 1092,01 

524 – zákonné soc. poistenie 102 024,24 105 512,93 

525 – ostatné sociálne poistenie 2 061,35 2 654,90 

527 – zákonné sociálne náklady  21 495,45 27 269,48 

532 – daň z nehnuteľnosti 1 288,74 1 288,72 

538 – ostatné dane a poplatky 785,36 1 185,11 

548 – ostatné náklady na prevádzkovú činn. 205,44 279,26 

551 - odpisy 51 952,80 52 502,50 

553 – tvorba ost. rezerv z prevádz. činn. 19 039,69 19 317,49 

568 – ostatné finančné náklady 140,45 196,84 

591 – Splatná daň z príjmov 0,70 0,87 

SPOLU 678 033,18 737 213,81 

 

 

 Výnosy VKJB k 31.12.2015 predstavujú výšku          737 635,27 € 

 Náklady VKJB k 31.12.2015 predstavujú výšku     737 213,81 € 

 Zisk organizácie k 31.12.2015              421,46 €

  

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. 
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Spotrebované nákupy ( účet 50): 

 Spotreba materiálu (501) 

Na nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov organizácia z rozpočtu vynaložila 

celkom 49 149,82 €. 

Z toho : nákup kníh vo výške  12 500 €        grant z MK SR 

             nákup kníh vo výške   21 103,58 €   z rozpočtu 

  nákup kníh vo výške   222,00  €   Kultúrne poukazy – MK SR 

             nákup kníh vo výške   500,00 €     HuO – Spolok nezávislých donorov, o.z.  

nákup kníh vo výške 217,47  €   príspevok čitateľov 

nákup kníh vo výške   500,00 €     P2 – príspevok MČ KVP 

nákup kníh vo výške   1 327,80 €   P2 – sponz. príspevok  

nákup kníh vo výške   500,00  €     P7 – príspevok MČ Západ 

nákup kníh vo výške   200,00 €      P11 – príspevok MČ Jazero 

nákup kníh vo výške   1 500 €-          P14 – príspevok MČ Šaca 

nákup kníh vo výške   2 132,69  € burza kníh 

nákup časopisov         8 257,95  €        

 

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

zakúpené knihy za zvýhodnených finančných podmienok. 

Spotreba energií (účet 502)    r. 2014  r. 2015   rozdiel 

Spolu:                93 930,72        87 027,52 € 6 903,20 

Znížené náklady za spotrebu energií  spôsobili znížené zálohové platby pre rok 2015. 

Zároveň sa knižnica snaží znižovať náklady postupnou výmenou žiaroviek za LED žiarovky, 

čím by malo  dôjsť k opätovnému zníženiu nákladov.   

Služby (účet 51) 

Opravy a udržiavanie (účet 511) 

Na priebežné opravy strojov, počítačovej techniky a zariadení knižnice podľa potrieb pracovísk 

bolo daných celkom 3 386,82 €. V rámci možností bola zabezpečená oprava priestorov na 

niektorých pracoviskách v celkovej výške 4 306,92 €. Na opravu a servisnú prehliadku 

motorového vozidla organizácia vynaložila 610,49 €. 

Osobné náklady ( účet 52) 

Mzdové náklady (účet 521) 

Vývoj miezd za posledné roky, charakterizovaný ukazovateľom priemernej mzdy 

zamestnanca, dosahuje nasledovné hodnoty: 

 

Ukazovateľ 2013 2014 2015 

Priemerná 

mzda/1 zam. 

536,63 603,70 612,23 

 

Celkové čerpanie miezd bolo k  31.12.2015 vo výške 301 216,39 € . Pri počte 40 stálych 

zamestnancoch priemerný zárobok dosiahol hodnotu 612,00 €, čo je hlboko pod celoštátnym 
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priemerom. Platy zamestnancom boli v roku 2015 upravované o 3%, na základe zákona o 

odmeňovaní.   

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

105 512,93 €. V zmysle vyššej kolektívnej zmluvy platíme poisteným zamestnancom na 

doplnkové dôchodkové poistenie na náklady organizácie  2% a 3% podľa veku z 

vymeriavacieho základu poistencov. Celkové čerpanie za rok 2015 dosiahlo výšku 2 654,90 €.    

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

z vymeriavacieho základu miezd vo výške 3 282,21 €, predstavovali aj  odchodné do 

starobného dôchodku vo výške 4 832,35 €.  p. Lorincovej, p. Fedorovej a p.Kalafusovej. Na 

úhradu nemocenského počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca bolo vynaložených 

939,58 € a príspevok na stravu zamestnancov vo výške 18 215,34 €. Celkové zákonné soc. 

náklady k 31.12.2015 predstavujú sumu 27 269,48 €. 

 

Dane a poplatky a ostatné náklady ( účet 53, 54, 56) 

Čerpanie na týchto položkách predstavuje hodnotu 2 753,09 €. Sú to náklady na 

úhradu dane z nehnuteľnosti (1 288,72 €), ostatné dane, koncesionárske poplatky, poplatok 

LITA  a ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (1 464,37) €.  

 

Odpisy DNHM a DHM 

 Odpisy pre rok 2015 predstavovali sumu 52 502,50 € 

Ostatné rezervy (účet 553)   

     V zmysle nových pravidiel účtovania boli vytvorené rezervy iba z prevádzkovej činnosti 

vo výške 19 317,49 € Rezerva na nevyčerpané dovolenky a poistné roku 2015 tvorené neboli. 

Pohľadávky  z nájmu – dlhodobé (účet 374) 

Na účte 374 evidujeme pohľadávky z nájmu vo výške 5 576,61 €. 

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

exekučnou cestou.                       

 

Záväzky zo sociálneho fondu (účet 472) 

     V roku 2015 bol tvorený soc. fond vo výške 1,25% zo súhrnu miezd zamestnancov  

vo výške 3 282,21 €.  SF  vo výške 4 932,44 € bol použitý na tieto účely: 

-  stravovanie zamestnancov        2 831,40 

- poskytnuté návratné pôžičky zamestnancom              350,00 

- pri životnom jubileu, ostatné              263,26 

- na regeneráciu pracovnej sily       1 470,40 
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Sociálny fond 2014 2014 

Stav  k 1.januáru  1 421,63 2 260,22 

Tvorba sociálneho fondu – 

povinný prídel, splátka pôžičky 

3 618,57 3 945,44 

Čerpanie sociálneho fondu 2 779,98 4 932,44 

Stav k 31.decembru 2 260,22 1 273,22 

     

II. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti  

 

Stav, správa a ochrana majetku 

     Majetok KSK v správe Verejnej knižnice Jána Bocatia k 31.12.2015 bol evidovaný vo 

výške a vedený v účtovníctve vo výške 1 607 102,80 €. 

                                                                                                                                   V € 

Hmotný a nehmotný investičný majetok HIM a NIM  

z toho:    nehmotný investičný majetok-softvér 20 008,51 

                budovy     637 825,95 

                pozemky 306,21 

                dopravné prostriedky 12 690,90 

                stroje, prístroje, zariadenia 149 728,10 

                drobný dlhodobý hmotný majetok 216 550,89 

                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 sa uskutočnila rekonštrukcia časti priestorov – suterén, prízemie, podkrovie, dvor 

a strecha v rámci projektu KSK Ostrovy kultúry -Otvorená zóna 4. 

Stav ostatnej časti budovy: 

 Kancelárske dvere sú rozsušené, je potrebná na niektorých pracoviskách ich oprava, resp. 

výmena za nové.  

 Parkety v jednotlivých miestnostiach si vyžadujú opravu z dôvodu ich opotrebenia. 

 Okná sú rozsušené, nepriliehajú, pri prívalových dažďoch steká voda do vnútra miestnosti.  

 Fasáda budovy je zatečená, potrebuje opravu a nový náter. 

 

Objekt Hviezdoslavova 5 

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

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

o podnájme  na dobu určitú od 13.12.2011 do 12.12. 2051. 

V roku 2012 sa uskutočnila prístavba nových priestorov v rámci projektu KSK Ostrovy kultúry 

– Otvorená zóna 5. 

Stav ostatnej časti budovy: 

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

omietka nezodpovedajú hygienickým normám, výskyt statických porúch. 

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

- Zateká strecha v jednotlivých častiach budovy. 

- Odvodové žľaby sú skorodované a porušené, nutná je ich výmena. 

 

    Technický stav budov zodpovedá  veku opotrebenia a nedostatočnému financovaniu 

opráv a udržiavacích prác. 

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

Budova na Hviezdoslavovej 5, je zároveň zabezpečená zariadením elektrickej požiarnej 

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

hydrantov,  bleskozvodov a elektrickej energie.  

 

III.  PRÍČINY PRETRVÁVANIA PRÍPADNÝCH NEDOSTATKOV 

 

VKJB každoročne zaznamenávala pokles čitateľov. Tento stav sa nateraz VKJB 

podarilo stabilizovať.  Dôvodom je objektívny pokles záujmu verejnosti o čítanie 

a uprednostňovanie moderných informačných technológii, najmä v radoch mládeže. Sú tu  však 

aj iné príčiny: 

 

- dlhodobo nepravidelné a nedostatočné doplňovanie knižničného fondu  

- zastaraný  interiér pobočiek  

- objekt na Hviezdoslavovej 5 sa nachádza v zlom stave – zatekajúca strecha, statické 

poruchy, popraskané murivo a steny v interiéri, neudržiavaná podlahová krytina 

(parkety)  

- minimálna alebo žiadna finančná motivácia zamestnancov (osobné príplatky, odmeny) 

Riešenie: 

Uvedené skutočnosti závisia najmä od finančného príspevku zriaďovateľa. Vedenie knižnice sa 

snaží v rámci svojich možností napraviť stav a zvýšiť počet návštevníkov a čitateľov.  

 

- Zriaďovateľ vyhovel žiadosti vedenia VKJB a stotožnil sa s akútnou potrebou riešiť 

stav objektu na Hviezdoslavovej 5. Na opravu, ktorá je zameraná najmä na strechu, 

vyčlenil na rok 2016 pre VKJB sumu 200 tisíc €.   

- Vedenie knižnice sa snaží oslovovať donorov, najmä mestské časti, a získavať tak viac 

prostriedkov na nákup nových kníh. V tejto aktivite budeme pokračovať. 

- Podľa možností a aktuálnych výziev sa bude knižnica naďalej aktívne uchádzať  

o kofinancovanie projektov (podujatia, nákup kníh) z verejných a štátnych zdrojov.   

- VKJB sa bude naďalej uchádzať o navýšenie financií od zriaďovateľa, ktoré sú potrebné 

na systematickú modernizáciu pracovísk knižnice.  Prioritné je tiež získanie 

dostatočných zdrojov na zmysluplnú motiváciu zamestnancov s cieľom zvýšiť ich 

osobnú zaangažovanosť najmä na rozvojových aktivitách knižnice.      
 



 I 

I. Publikačná činnosť  
 

a) Vydané publikácie   

 

- Výročná správa VKJB za rok 2014, 39 s.  + prílohy 

- Plán činnosti VKJB na rok 2015, 24 s.   

 

b) Publikačná činnosť pracovníkov 

 

ONDREJŠÍK, Tomáš. Andrej Gállfy-Gallik – košický bojovník v Americkej občianskej 

vojne. In Košické historické zošity 25/2015: zborník Dejepisného spolku v Košiciach. Košice: 

Dejepisný spolok v Košiciach, s. 16-22. 

 

ONDREJŠÍK, Tomáš. Košičan vo vojne amerického severu proti Juhu. In košice:dnes, roč. 2, 

č. 232, 4.12.2015, s. 10-11. 

 

ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred sto rokmi. Z archívu Verejnej knižnice 

Jána Bocatia. In  Košický večer, 2015, roč. XXV(48), č. 49,  s. 4. 

 

ONDREJŠÍK, Tomáš. Vianoce v starých Košiciach – čo voľakedy písali tunajšie noviny. 

Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In  Košický večer, 2015, roč. XXV(48), č. 50  s. 4. 

 

ONDREJŠÍK, Tomáš. Vianoce v starých Košiciach – čo voľakedy písali tunajšie noviny. 

Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In  Košický večer, 2015, roč. XXV(48), č. 51,  s. 4. 

 

ŠIMKO, Ján. „Knihovník v najlepších rokoch“. In  Bulletin SAK, 2015, roč. 23 , č. 1, s. 50-52. 

 

ŠIMKO, Ján. Knižnice a sociálne siete. In  Bulletin SAK, 2015, roč. 23 , č. 3, s. 61-64. 

 

c) Porady a semináre – účasť pracovníkov 

 

2.2. 2015 – zasadnutie výboru KP SSKK Košice, Knižnica pre mládež mesta Košice 

Účastník: Mgr. Ján Šimko  

 

24.2.2015 – Zasadnutie prípravného výboru  konferencie hudobných knihovníkov, archivárov 

a múzejníkov - Pramene slovenskej hudby, Turčianska knižnica, Martin 

Účastníčka: Ľudmila Katová 

 

4.3.2015 – Porada bibliografov regionálnych knižníc Košického samosprávneho kraja,  

Spišská knižnica, Spišská Nová Ves 

Účastníčka: Mgr. Gabriela Nagyová 

 

26. 5. - 27. 5. 2015 - Inforum 2015, Vysoká škola ekonomická, Praha  

Účastníčka: Ing. Soňa Jakešová  

 

9.9.2015 – Prešovský bibliografický deň – metodický seminár, Univerzitná knižnica 

Prešovskej univerzity, Prešov 

Účastníčka: Mgr. Gabriela Nagyová 
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11.9.2015 – Ľudia a dejiny - historická biografia a jej miesto v historiografii – konferencia, 

UPJŠ, Košice 

 

Účastník: Mgr. Tomáš Ondrejšík 

16.-18.9.2015 – Košický zlatý poklad - medzinárodná vedecká konferencia, 

Východoslovenské múzeum, Košice 

Účastník: Mgr. Tomáš Ondrejšík 

 

22.-23.9.2015 - Pramene slovenskej hudby - konferencia hudobných knihovníkov, archivárov 

a múzejníkov, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča 

Účastníčka: Ľudmila Katová 

 

15.10.2015 – Slovenčina včera a dnes – odborný seminár, Gemerská knižnica Pavla 

Dobšinského, Rožňava 

Účastníci: Mgr. Erika Palágyiová,  Mgr. Tomáš Ondrejšík 

 

9.12.2015 – Zasadnutie Koordinačnej rady Slovenskej národnej knižnice pre bibliografickú 

činnosť v SR, Slovenská národná knižnica, Martin 

Účastníčka: Mgr. Gabriela Nagyová 

 

27.5.2015 - Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou – 

Účastníčka: Mgr. Agáta Vaňová-  

 

18.2.2015 - Verejné obstarávanie v roku 2015 

Účastníčka: Mgr. Ľudmila Kolarčíková 

 

9.7.2015 - Nový zákon o ochrane osobných údajov 

Účastníčka: Mgr. Agáta Vaňová  

 

29. – 30. 9.  2015 Konferencia - Knižnice 2015, Liptovský Ján 

Účastníčka: Ing. Soňa Jakešová  

 

3. 11. 2015 - Konferencia - Profesia Knihovník III – metodik, Slovenská národná knižnica, 

Martin  

Účastník: Mgr. Ján Šimko  

 

6.11.2015 - Nový zákon o Finančnej kontrole a audite účinný od 1.1.2016   

Účastníčka: Mgr. Ľudmila Kolarčíková 

 

12. - 13.11.2015 Motivačné aktivity s detským čitateľom, Knižnica pre mládež mesta Košice  

Účastníčka: Mgr. Alena Zavocka 

 

Účtovná závierka k 31.12.2015  

Účastníčka: Jaroslava Vargová 

 

3.12. 2015 Slávnostná akadémia KMK, Knižnica pre mládež mesta Košice 

Účastník: Mgr. Ján Šimko  
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II. Prehľady aktivít  
a) podujatia pre verejnosť  

Najvýznamnejšie podujatia pre verejnosť 2015 

Termín čas Názov forma Stručný opis 
miesto 

konania O
k

re
s 

K
a

p
a

ci
ta

  

m
ie

st
a
 

Spolu- 

organizátor 

Cieľová 

skupina P
o

če
t 

ú
č
a

st
n

ík
o

v
 

P
o

če
t 

ú
či

n
k

u
jú

ci
ch

 

13. 2.  18:00 Dokonalé rande 
výstava, autorské 

čítanie, diskotéka 

Výstava pod názvom 

Podobenstvá a prezentácia 

tvorby D. Dubivskej a P. 

Garana 

Hlavná 48 

K
o

ši
ce

 -
 m

es
to

 

60  
Široká 

verejnosť 
60 4 

marec  
Týždeň slovenských 

knižníc  
Rôzne formy  

Besedy, výstavy, prezentácie, 

exkurzie  
Všetky pracoviská -  

Široká 

verejnosť  
200 7 

24.3. 16:30 
Gitarový recitál T. 

Zavackého  
Koncert  

Koncert absolventa košického 

konzervatória  
Hlavná 48 40  

Široká 

verejnosť 
25 1 

28.3.  16:00 Zimomravenie  Festival  

Alenka v krajine zázrakov – 

súčasť celomestského 

rodinného festivalu  

Hviezdoslavova 5 - Tramtária, o.z. 
Rodiny s 

deťmi 
150 20 

22. 4.  16:30 
Věra Nosková 

a Michal Šanda  
Beseda  Beseda s českými autormi  Hlavná 48 - 

Slovensko-český 

klub v SR, České 

centrum  

Široká 

verejnosť 
30 3 

15.4.  16:00 Stanislav Motl Beseda Beseda s českým spisovateľom Hviezdoslavova 5 90 
Slovensko-český 

klub v SR  

Široká 

verejnosť 
50 2 

14.4.  17:00 Jidiš pre radosť 
Hudobno-literárne 

podujatie  

Promo vystúpenie kapely Di 

Ascher Salmon Kapelye 

a čítanie P. Vilhana 

Hviezdoslavova 5 150 Dejepisný spolok 
Široká 

verejnosť 
120 7 

29. 4.  16:00 
Klubovanie na 

cestách 

Výjazdové 

stretnutie 

nevidiacich 

autorov 

Stretnutie s autormi 

pôsobiacimi pri SKN v Levoči 

za účasti M. Kolcuna 

Hviezdoslavova 5 90 

SKN Levoča  

Únia nevidiacich 

SK 

Široká 

verejnosť 
20 3 

30.4.  16:00 Jozef Banáš  Beseda 
Stretnutie so známym 

slovenským autorom  
Hviezdoslavova 5 90  

Široká 

verejnosť 
90 2 

26. – 27.  

5.  
15:00 Gitariáda 2015 Koncert Koncert gitarových zoskupení Hlavná 48 - 

Konzervatórium 

Košice 

Široká 

verejnosť  
90 - 
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Najvýznamnejšie podujatia pre verejnosť 2015 

Termín čas Názov forma Stručný opis 
miesto 

konania O
k

re
s 

K
a

p
a

ci
ta

  

m
ie

st
a
 

Spolu- 

organizátor 

Cieľová 

skupina P
o

če
t 

ú
č
a

st
n

ík
o

v
 

P
o

če
t 

ú
či

n
k

u
jú

ci
ch

 

26. – 27. 5.  - 
Literárny maratón 

2015  

 Multižánrové 

podujatie   

Literárne nostop čítanie, 

dramatizácia zo života a diela 

Ľ. Štúra, poetické pásmo 

-  50 
Spots, Bocatiana 

o.z., K13 

Široká 

verejnosť  
270 15 

5.5.- 2.6.  
10 rokov patchwork 

klubu 
Výstava 

Výstava patchworkových prác 

členiek klubu  
Hviezdoslavova 5 

K
o

ši
ce

 -
 m

es
to

 

 

- 
Patchwork klub 

Košice 

Široká 

verejnosť  
650 10 

28. 5. 16:00 
Už viem, čo budem 

čítať a počúvať  

Hudobno-literárne 

pásmo  

Hudobno-literárne pásmo 

vemované českej speváčke 

Hane Zagorovej  

Hlavná 48 50  
Široká 

verejnosť  
58 3 

18.6.  - Čítajme si 2015 Nonstop čítanie  
Čítanie detí a osobností na 

pobočkách knižnice  

Železiarenská 7,  

Abovská 32 
- UNICEF 

Deti 

a mládež  
- - 

24. 6. 18:00 
Letný koncert 

operných árií  
Koncert 

Letný koncert operných árií na 

nádvorí Barkóczyho paláca 
Hlavná 48 - 

Štátne divadlo 

Košice 

Široká 

verejnosť  
80 6 

1.7.  18:00 
Šchengenský 

poludník  
Koncert 

Komorný koncert 

Chlapčenského zboru 

mukačevskej zborovej školy  

Hlavná 48 - 

Federácia 

Eurochestries, 

Musica Iuvenalis  

Široká 

verejnosť  
60 - 

23.9.  16:00 Markéta Hejkalová beseda 
Beseda a autorské čítanie 

s českou autorkou  
Hlavná 48  

Slovensko-český 

klub v SR  

Široká 

verejnosť  
25 2 

10. 11. 16:00 
Evanjelický 

cintorín a jeho 

história 

Prednáška  

Prednáška o histórii 

evanjelického cintorína 

v Košiciach a zaujímavosti  

Hlavná 48 50 Dejepisný spolok  
Široká 

verejnosť  
60 3 

10.11.  14:00 
O popletenom 

kalendári  

Komunitné 

stretnutie 

Stretnutie staršej a mladšej 

generácii v knižnici 
Hemerkova 39 - MČ Košice-KVP 

Deti 

a mládež, 

seniori  

60 4 

19.11 18:00 
Spisovatelia krajín 

V4 

Beseda a autorské 

čítanie  

Beseda so spisovateľmi L. 

Dlogowským, B. Tótthom, 

S.CH. Repar  

Hviezdoslavova 5 90 

Literárno-

informačné 

centrum  

Široká 

verejnosť  
20 6 

10.12 18:00 
Štvrtý večer 

nepokoja  

Literárno-hudobný 

večer  

Literárno-hudobný večer s P. 

Rankovom a J. Palaščákom  
Hlavná 48 90  

Široká 

verejnosť  
40 6 
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b) Knižničné ukazovatele 

  

 
Počet dospelých obyvateľov Košíc, počnúc od  15 roku života (vrátane), bol 205 001 (najnovší údaj je  

k 31. 12. 2014, podľa Krajskej správy štatistického úradu SR v Košiciach). 

Kód Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2014 
Plán 

Skutočnosť 

2015 

501 Celkový stav KF 265 499   221 947 

501.01 

NL celkom 119 968   119 677 

z toho pre deti 2 639   3 080 

Beletria 145 531   102 270 

z toho pre deti 5 045   18 113 

504.01 Špeciál.dokumenty 14 259   14 121 

506 Počet kn.j. na 1čit. 27,09   22,49 

508 Obrat KF z abs.výp. 1,23   1,40 

510 Prírastky spolu 4 946   7 234 

510.01 z toho: knihy 4 677   6 510 

510.02 

           špeciálne dokumenty 0   0 

           kompakt.disky 185   351 

           CD ROM 1   5 

            mg. a videokazety 0   0 

            hudobniny 83   368 

521 

Kúpa domáca 678   4 184 

Sponzori 1 827   678 

Dary 2 178   1 962 

Iné 263   410 

540 Úbytky 30 274   50 786 
     

620 Počet registrovaných čitateľov 9 800  9 870 

612 % čitateľ. z počtu dospelých obyv.   3,48 % 

620 Výpožičky spolu  419 401  409 108  

621 Výpožičky absenčné 326 027  311 829 

622 Výpožičky prezenčné 93 374  97 279 

625 Výpožičky absenčné  

odborná literatúra pre dospelých 
60 814 

 
 

636 Počet celkových  výpožičiek  

na jedného dospelého obyvateľa 
2,04 

 
1,99 

637 % výpožičiek  odbornej literatúry  

pre dospelých  z celkových 

absenčných výpožičiek  

18,65 

 

16,37 % 

     

 Vzdelávacie a spoločenské  

podujatia   

582  587 

 Metodické návštevy 38  9 

 Edičná činnosť 8  3 
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Štatistický  prehľad o prírastkoch knižničného fondu 

spôsob financovania kn.j VOC MOC 

Kúpa 2633 23 418,17 € 

  

Sponzori 678 4 745,27 € 

Granty MK SR, KP 1 551 12 722,00 € 

Dary 1 962 0,00 € 

Náhrady 67 0,00 € 

Iné 343 0,00 € 

Spolu 7 234 40 885,44 € 73 456,78 € 

    druh literatúry kn.j VOC MOC  

Beletria pre dosp. 4 061 24 468,47 € 

  

Beletria pre deti 552 2 614,57 € 

NL pre dosp. 2 123 10 881,08 € 

NL pre deti 202 1 101,76 € 

Špec.dokumenty 296 1 819,56 € 

Spolu 7 234 40 885,44 € 73 456,78 € 

    jazyk kn.j. VOC MOC 

Jazyk   slovenský 5 758 
  

  

  

  

    

            český 1 157 

            maďarský 43 

           anglický 155 

           iný 121 

Spolu 7 234 40 885,44 € 73 456,78 € 

 
Štatistický  prehľad  o prírastkoch knižničného fondu 

 

Pracov. Kúpa 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 1111 10 006 € 17 77 € 675 5 774 € 47 185 € 759 33 0 2 642 16 042 € 

Rz 59 863 € 0 0 € 9 110 € 0 0 € 44 0 107 219 973 € 

HuO 280 3 108 € 151 500 € 23 147 € 0 0 € 66 0 236 756 3 755 € 

P 2 208 1 680 € 220 1 828 € 130 1 082 € 2 12 € 155 3 0 718 4 602 € 

P 5 91 721 € 12 98 € 80 606 € 0 0 € 131 3 0 317 1 425 € 

P 7 289 2 429 € 65 500 € 201 1 687 € 1 8 € 183 9 0 748 4 624 € 

P11 231 1 906 € 28 200 € 154 1 300 € 1 8 € 267 6 0 687 3 415 € 

P13 172 1 256 € 3 42 € 143 1 139 € 0 0 € 263 4 0 585 2 437 € 

P14 192 1 449 € 182 1 500 € 84 655 € 1 8 € 91 9 0 559 3 612 € 

Skl 0 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 € 3 0 0 3 0 € 

spolu 2633 23 418 € 678 4 745 € 1499 12 500 € 52 222 € 1962 67 343 7 234 40 885 € 
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Štatistický  prehľad  úbytkoch knižničného fondu 

dôvod počet MOC % 

delimit 3 822 4 094,99 € 8% 

chýbajúca 2 2,86 € 0% 

multiplikát 1 948 3 200,76 € 4% 

nahradená 45 267,02 € 0% 

nedobytná 1 609 6 224,93 € 3% 

opotrebovaná 7 853 13 026,30 € 15% 

poškodená 5 43,58 € 0% 

platené straty 14 56,99 € 0% 

redukcia 33 448 34 272,66 € 66% 

redukcia knižnice 1 439 2 044,13 € 3% 

zastaralá 222 615,88 € 0% 

strata 379 1 227,34 € 1% 

  50 786 65 077,44 €  100 % 

 
 

Štatistický  prehľad  úbytkoch knižničného fondu 

lokácia počet MOC 

P7S 34 891 36 305,63 

Skl 1 1,33 

Ckp 28 348,38 

Hd 402 201,2 

P14 1 733 2 902,32 

P13 25 101,29 

P11 3 933 7 017,26 

P7 1 246 2 923,32 

P5 10 55,59 

P2 1 617 3 506,26 

Ck 3 259 7 374,24 

P20 3 641 4 340,62 

Spolu 50 786 65 077,44 € 

 

Štatistický  prehľad  úbytkoch knižničného fondu 

jazyk kn.j. 

Jazyk   slovenský 30005 

český 12951 

maďarský 7107 

anglický 224 

iný 499 

Spolu 50 786 
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SPONZORI 

Meno sponzora/názov organizácie suma účel použitia 

MÚ MČ ŠACA 1 500 € 

Nákup knižničného fondu 

MÚ MČ KE-Nad jazerom 200 € 

MÚ MČ KE-KVP 500 € 

MÚ MČ KE-Západ 500 € 

Spolok nezávislých donorov  500 € 

sponz. čitatelia VKJB 217 € 

p. Kelbel 1 328 € 

Spolu 4 745 €  
 

 

 

 

PROJEKTY 

Názov Poskytovateľ  Suma účel použitia 

Udržme náš „ostrov“ nad 

vodou 
MK SR 12 500 € nákup knižničného fondu 

Štyri večery nepokoja MK SR 800 € propagácia súčasnej poézie 

Literárny maratón 2015   MKSR - EHMK 1 500 € 
nonstop čítanie a prezentácia 

literatúry   

Bibliobox – jednoduchší 

návrat  
MK SR 4 200 € nákup  zariadenia  

Kultúrne poukazy MK SR 222 € nákup knižničného fondu 

2 x projekt na podporu 

zamestnanosti 
ÚPSVaR  7 299,96 € mzdové krytie  

Spolu 26 521,6 € 
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Prehľad základných ukazovateľov o činnosti podľa jednotlivých pracovísk za rok 2015 

 

 

PRACOVISKO  

  

  

  

  

  

Čitatelia Absenčné výpožičky 

P
re

ze
n
čn

é
 

v
ý
p
o
ži

čk
y

 

 

P
o
če

t 

n
áv

št
ev

n
ík

o
v

 

S
P

O
L

U
 

Plán   Skutočnosť 

  

z toho 

deti 

  

  

  

jednor. 

čl. 

  

  

  Používatelia   

  

8+5 

  

Použív. 

spolu 

Výpožičky 

SPOLU 

  

absenčné + 

prezenčné 

Plán 

absenč. 

výpožičiek 

  

  

Výpožičky 

Absenčné 

Súčet stlpcov 

13+14+ 

15+16+17 

  v tom   

šp
ec

iá
ln

e 

d
o
k
u
m

en
ty

 

zo
 s

tĺ
p
ca

 1
3

 

  

2015 

  

  

  

2013 

  

  

  

2014 

  

  

  

2015 Spolu 

platené 

3+5 
z iných 

pracovísk 

  

  

kmeňoví 

a z iných 

3+7 

  

odborná 

literatúra 

pre 

dospelých 

krásna 

literatúra 

pre  

dospelých 

odborná  

literatúra 

pre  

deti 

krásna 

literatúra 

pre deti 

  

výpožičky 

periodík 

  

  

kmeňoví 

 

  

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Centrálna požičovňa 
5 100 4 805 

5076 5 131 1008 256 5387 770 5 901 6 157 136 511 
140 000 

132 908 31 177 96 028 520 5 183 0 0 3 603 65 253 

Čitáreň 
0 0 

0 0 0 0 0 603 603 603 110 234 
32 000 

29 641 821 0 0 0 28 820 821 80 593 12445 

Hudobné oddelenie 
210 201 

213 242 12 29 271 220 462 491 3 874 
2 940 

2 939 2 335 0 0 0 604 953 935 1949 

Regionálna študováňa 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 7 459 0 0 0 0 0 0 0 0 7 459 1623 

Pobočka č. 1-Mier 0 302 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pobočka č.2-KVP 
960 924 

960 977 428 2 979 322 1 299 1 301 32 468 
28 970 

29 660 4 241 18 869 623 3 563 2 364 0 2 808 12 680 

Pobočka č.5-Barca 
220 327 

214 381 307 0 381 68 449 449 6 224 
10 340 

6 212 214 2 964 527 2 159 348 0 12 3 348 

Pobočka č.7-Biely dom 
1 040 1 052 

1036 1038 117 2 1040 394 1 432 1 434 47 055 
50 830 

45 949 7 100 28 240 157 646 9 806 0 1 106 15 605 

Pobočka č.11- Nad jazerom 
860 877 

860 802 226 0 802 152 954 954 27 102 
27 780 

26 970 2 217 20 636 382 1 718 2 017 0 132 11 406 

Pobočka č.13- Furča 
610 431 

604 696 251 0 696 169 865 865 22 336 
18 530 

22 320 1 621 17 826 207 854 1 812 0 16 9339 

Pobočka č.14- Šaca 
670 586 

670 603 370 0 603 72 675 675 15 845 
15 380 

15 230 1 315 8 635 930 3 342 1 008 0 615 7 580 

S P O L U  9 670 9 505 9 800 9 870 2719 291 10 161 2 770 12 640 12 931 409 108 326 770 311 829 51 041 193 198 3 346 17 465 46 779 1 774 97 279 141 228 

 



Podujatia vo fotografii 

 

  
Dokonalé rande s knižnicou  

 

  
Jidiš pre radosť 

 

  
Európsky deň jazykov – celomestská prezentácia  

 

  
10 rokov Patchworkklubu – výstava v priestoroch knižnice 

 

 



 

  
Zimomravenie – celomestský festival – Alenka v krajine zázrakov 

   
 

Autori Milan Kolcun, Ján Mičuch, Slavomír Sazbó a Ján Zachariáš v rámci Týždňa slovenských knižníc  
 

  
 

  

Čítajme si 2015 na pobočkách v Barci a Šaci 



     
Dramatizácia zo života Ľ. Štúra pod názvom Štúr v centre 

 

   
Literárny maratón 2015 

   
                       Mimina veľká kamarátika                           Tábor "Fénysugár" na návšteve Regionálneho oddelenia 
 

   
       Evanjelický cintorín v Košiciach a jeho história            Prezentácia knihy Lexikón Košičanov za účasti autorov 

 



    
O popletenom kalendári 

 

   
      Vianočná koleda na sídlisku KVP                              Gitariáda 2015 na hudobnom oddelení 

 

     
Spisovatelia v rámci cyklu Štyri večery nepokoja:  Peter Bily a Martin Vlado; Pavol Rankov a Joe Palaščák 

 

 
Návšteva spisovateľov z krajín V4 - Benedek Totth, Lukasz Dlugowski, Stanislava Chrobáková Repar 
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