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1. Všeobecná charakteristika organizácie  
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach patrí medzi najväčšie a najstaršie knižnice na 

Slovensku. Meno nesie po významnom humanistickom básnikovi, diplomatovi, pedagógovi, 
richtárovi Košíc a knihovníkovi z prelomu 16. a 17. storočia. Jej počiatky siahajú do 17. storočia, 
do obdobia vzniku Košickej univerzity. Po zrušení Právnickej akadémie v Košiciach v roku 1923 
sa jej knižnica pretransformovala na Štátnu verejnú knižnicu mesta Košice.  Neskôr sa  
z organizácie stala Verejná knižnica Jána Bocatia. Jubilejných 100 rokov od svojho založenia 
oslávi v roku 2024. Knižnica má 10 pracovísk – centrálnu požičovňu na Hviezdoslavovej 5, 
pobočky v najväčších mestských častiach Košíc (Barca, Šaca, Nad jazerom, Furča, KVP, Terasa, 
špecializované pracoviská na Hlavnej 48 regionálne a hudobné oddelenie a Prezidentskú 
knižnicu. Vo fonde má viac ako 220 000 dokumentov – kníh, novín, časopisov, hudobnín a CD 
nosičov. Popri knižnično-informačných službách pripravuje výstavy, vzdelávacie a kultúrne 
podujatia. Zameriava sa na tematické podujatia pre deti a mládež a neformálne vzdelávanie 
dospelých. Úspešne realizuje projekty aj s cezhraničným presahom, financované z EÚ  
z programov Erasmus+.  Knižnica od roku 2002, po reforme verejnej správy, patrí do 
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. VKJB má vlastnú právnu 
subjektivitu. 
 
 

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka  
Uplynulý rok bol veľmi náročný pre pretrvávajúcu vírusovú pandémiu a často sa meniace 

podmienky pri zabezpečovaní služieb a hygienických opatrení. To si vyžadovalo neustále nové 
a neľahké manažérske rozhodnutia. V minulom roku bolo bolestné najmä nútené obmedzenie 
a  zastavenie činnosti knižnice pre protipandemické opatrenia, keď knihovníci museli zostať 
doma pre prekážku v práci. Niektoré plánované projekty sme mohli realizovať iba v online 
podobe, niektoré sme nemohli pripraviť vôbec. Výpožičky sme dlhé obdobie poskytovali iba 
okienkovým výdajom po predchádzajúcich e-objednávkach kníh, no po opätovnom otvorení 
sme museli regulovať počet návštevníkov v knižnici, obmedziť prevádzkové hodiny a utlmiť 
hromadné podujatia. Návštevy škôl v knižnici neboli možné, ani účasť detí na obľúbených 
podujatiach. Táto situácia mala priamy negatívny vplyv na návštevnosť, ale aj na počet 
registrovaných čitateľov, ktorých máme v porovnaní s priaznivým obdobím asi o tretinu 
menej. Ide však o problém, s ktorým sú konfrontované všetky knižnice na Slovensku. 
 
 
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 

Rok 2021 bol napriek svojej náročnosti pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia (VKJB) 
úspešný, podali sme 14 úspešných projektov a získali tak bezmála 58 000 eur 
mimorozpočtových prostriedkov. Knižnica sa vlastnou iniciatívou zaslúžila aj o rozvojové 
aktivity s dlhodobým efektom.  

Zmodernizovali sme pobočku v Šaci, ktorá dostala nový nábytok, osvetlenie, 
podlahovú krytinu, žalúzie. Z neestetického priestoru sa stala jedna z najkrajších pobočiek 
knižnice a to najmä vďaka financiám z Fondu na podporu umenia. V pamiatkovo chránenej 
budove Barkóczyho paláca na Hlavnej 48 v Košiciach, kde má VKJB hudobné a regionálne 
oddelenie a zázemie, boli vymenené okná na 1. poschodí situované do centra. V rovnakom 
objekte sme zmodernizovali zabezpečovací systém, čím sme zvýšili ochranu fondu 
historických tlačí a dokumentov. Zlepšili sme technické vybavenie pracovísk zabezpečením 
25 nových počítačov.  
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Verejná knižnica Jána Bocatia bola v roku 2021 ocenená prestížnou cenou Slovenskej 
asociácie knižníc „Sakáčik“ za literárny e-magazín Knihy na dosah. Úspech vyvolal záujem 
celoštátnych médií a zaznamenal mimoriadnu publicitu. Magazín knižnica vydáva od roku 
2017, spolupracuje s renomovanými slovenskými spisovateľmi, pravidelne prináša autorské 
diela, informácie zo sveta literatúry a venuje sa aj začínajúcim spisovateľom. Portál patrí medzi 
najčítanejšie magazíny o literatúre na Slovensku, má rastúcu návštevnosť, vlani to bolo 
rekordných viac ako 40 100 čitateľov. Magazín je unikátnym počinom v rámci slovenských 
knižníc.  

Pre našich čitateľov sme kúpili takmer 11 500 nových kníh a to vďaka financiám od 
zriaďovateľa, Fondu na podporu umenia a cez úspešné projekty, ktoré sme podali na Fond na 
podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR.  

Aj v hodnotenom roku VKJB získala podporu košických mestských častí. Vďaka nej 
sme kúpili nové knihy pre pobočky a zrealizovali viaceré podujatia. Knižnica si váži podporu 
starostov a poslancov zo Šace, Barce, sídlisk Nad jazerom, KVP, Terasa.  

Podali sme úspešný projekt na ktorý sme získali 15 200 eur z prostriedkov EÚ  
z programu Erasmus+ na projekt Dobrá prax inšpiruje, pri ktorom spolupracujeme s Městskou 
knihovnou v Praze.  

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb bol takmer 151 500, z toho bolo 
viac ako 65 300 návštevníkov podujatí (vzdelávacie a výstavy) a vyše 86 000 návštevníkov 
v službách. Knižnica pripravila 50 vlastných výstav. Mimoriadnu návštevnosť mali naše 
aktivity v online priestore, ktoré sme rozvíjali počas núteného zatvorenia knižnice, o ktorom 
rozhodli centrálne orgány v rámci protipandemických opatrení. Kreatívne sme využívali 
sociálne siete youtube, Instagram, ale aj web stránku knižnice, na ktorej prevádzkujeme 
Virtuálnu knižnicu s pútavým aktualizovaným obsahom.  

Zaviedli sme nové služby, patrí tu workshop tvorivého písania, elektronické platby na 
účet, predregistrácia čitateľov.  

Zvládli sme náročnú prípravu a podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok 200 
tis. eur z fondu EÚ cez program IROP. Projekt s dlhodobým benefitom pre knižnicu a KSK ako 
jej zriaďovateľa  začneme v prípade úspechu realizovať v aktuálnom roku.   

Problémom je pretrvávajúci nedostatok financií na opravu poškodenej a nebezpečnej 
fasády budovy centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej 5 a Barkóczyho paláca na Hlavnej 48. 
V oblasti personálneho manažmentu organizácia nemá primerané kompetencie. Ťaží nás 
pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov so vzdelaním v oblasti knihovníctva ako 
aj nepredvídateľný výrazný nárast cien za médiá a energie. 
 
 
2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 
 

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

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice spolu 8 911  7 612  KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu  281 224 242 481 KULT – 3.Modul r.1 
z toho absenčných  247 752 231 340 KULT – 3.Modul r.2 
z toho prezenčných 33 472  11 141  KULT – 3.Modul r.3 

knižničný fond  - stav/počet  212 580 212 699 KULT – 2.Modul, r.1 
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Počet návštevníkov knižnice spolu  127 729 151 348 KULT – Modul , r. 19  

platená návštevnosť  8 911 7 612  
vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

neplatená návštevnosť 127 729  151 348  
 vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 
(celkový počet aktivít)  239 184   KULT – 4.Modul r.3 

Finančná oblasť 2020 2021  

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu       

náklady na činnosť knižnice spolu    940 941   1 012 250 KULT – 5. Modul, r. 18 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  614 354 625 539 
KULT – 5. Modul, r. 
21+r.25+r.26 

Prevádzkové náklady 178 871 234 380 KULT -  5. Modul, r. 28 
Kapitálové výdavky  0 0 KULT -  5. Modul, r. 33 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 857 110  919 251  k 31.12. , účtovné výkazy 

výdavky na činnosť  31 706  82 546   31.12., účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu  955 135  1 032 394 KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky  843 871 881 121   k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky  0 0   k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu  847 871  881 121  KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu 8 006  5 744  KULT – 5.Modul, r. 17 

z vlastnej  činnosti  23 998 21 949  
KULT – 5.Modul, r. 15+16 -
vstupné, vložné, poplatky,  

dary a sponzorské  0 0   KULT – 5.Modul, r. 12 

spolu  32 004 27 693    

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 437   0  získaná suma 

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

domáce projekty: tuzemské granty spolu 29 387  38 470  KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu  0 12 160   KULT – 5.Modul, r. 10 

počet podaných projektov  15 19  projekt: tuzemský aj 
zahraničný, FPU, MK SR, 
ÚV SR, zahraničné granty, 
granty zo súkromných 
nadácií,  projekty 
(transfery) z obcí- mimo 
kultúrnych poukazov 

počet schválených projektov  12  14 

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu   37 691  57 673 

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2020 2021   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v 
KSK  2 2  

VSM – výstava Na okraji 
záujmu, Centrum kultúry 
Košického kraja – výstavy 
Umenie v čitárni 

počet nových partnerstiev  3 4  
Košická televízia TelKe, 
Klub Toustmasters, 
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Centrum kultúry Košického 
kraja, ArtEst o.z. 

počet nových kľúčových aktivít 4  5  

workshop tvorivého 
písania, elektronické 
platby na účet, 
predregistrácia čitateľov, 
spustenie Hudobnej mapy 
východného Slovenska, 
rečnícky kurz Speechcraft 

počet kľúčových mediálnych výstupov   70 119 

články v tlači, TV, rozhlase, 
sociálne médiá (odhad 
počtu kľúčových výstupov) 

Strategický rozvoj 2020 2021   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 
definovaná stratégia rozvoja 

vypracovaná profilová karta rozvoja     áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja     

definovať, iba ak bol 
nejaký špecificky 
stanovený 

plnenie prioritných cieľov v roku 2021 
Všetkých 5 stanovených cieľov bolo 
splnených    

1.Modernizácia pobočky 
v Šaci 2.ďalšia etapa 
výmeny okien na 
Barkoczyho paláci 
3.rekonštrukcia 
zabezpečovacieho 
systému 4.nová výpočtová 
technika (PC) 5.rozšírenie 
ponuky v online priestore 

 
 

2.3. Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 
(2030) 

 
 

1. Program: Regionálna kultúrna identita  
Zámer: posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľa k regiónu prostredníctvom kvalitnej ponuky 
kultúrnych služieb založených na regionálnych špecifikách  
Indikátory: 1. nové kultúrne produkty a služby založené na regionálnych špecifikách, 2. 
popularizačné aktivity vedy a výskumu.  
 
Aktivity VKJB v roku 2021  
- Pravidelné periodické publikovanie (týždenne) tematických článkov z historickej tlače z fondu 
regionálneho oddelenia knižnice o udalostiach v regióne v Košickom Večeri.  
- Pravidelné dopĺňanie rubriky „Z historickej tlače“ vo Virtuálnej knižnici VKJB  
- Na mesačnej báze autorské výstavy Fotoklubu NOVA v centrálnej požičovni 
- Aktívna práca a propagácia „regionálneho bohatstva v knižnici“ – fondu regionálneho a 
hudobného oddelenia. Príprava týždenných tematických článkov publikovaných v 
Korzári/Košickom večerníku a vo Virtuálnej knižnici VKJB,  
- Spustenie Hudobnej mapy východného Slovenska, ktorá poskytuje prehľad o ponuke knižnice 
v oblasti ľudovej hudobnej kultúry regiónov Abova, Zemplína, Spiša, Gemera a Šariša.  
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- Spustenie Hudobného kalendária, ktoré je súčasťou Virtuálnej knižnice VKJB,   promuje 
hudobné oddelenie knižnice.  
- Pokračujúci proces aktívneho dopĺňania fondu a digitalizácie, najmä záznamov v hudobnom 
oddelení knižnice s ohľadom na potreby a potenciál Hudobnej mapy. 
- Edukačné kvízy o reáliách a osobnostiach Košického kraja publikované vo Virtuálnej knižnici 
VKJB.  
 

2. Program Kultúrny cestovný ruch  
Zámer: zviditeľniť Košický kraj prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu  

 
VKJB v tejto oblasti s ohľadom na pandemickú situáciu aktivity nevyvíjala. 

 
3. Program: Kreatívny priemysel  

Zámer: generovať ekonomické benefity z kultúry  
 

VKJB v tejto oblasti s ohľadom na svoje hlavné poslanie aktivity nevyvíja. 
 

4. Proces optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení  
Aktivity VKJB v roku 2021 
- Aktívne získavanie mimorozpočtových zdrojov aj od miestnej samosprávy na nákup kníh, 
podujatia, modernizáciu priestorov (granty, mestské časti, kultúrne poukazy), v roku 2021 
spolu 58 tisíc € na 14 úspešných podporených projektov.  
- Úspora energie po ďalšej výmene okien na objekte Barkóczyho paláca. 
- Zlepšenie ochrany vzácnych dokumentov regionálneho a hudobného oddelenia 
modernizáciou zabezpečovacieho systému. 
- Zvýšenie bezporuchovosti a kvality poskytovaných služieb inštalovaním 25 nových 
počítačov. 
 
 

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

 Aktivita Popis 

Knihy na dosah 

Realizácia literárneho portálu Knihy na dosah, ktorý je 
zameraný na podporu a prezentáciu autorov, vzdelávanie v 
oblasti literatúry a podporu čítania. Prináša rubriky, v ktorých 
dáva priestor renomovaným i začínajúcim autorom, ponúka 
súčasnú prózu, poéziu, komiks, recenzie, eseje, knižné tipy, 
rozhovory s inšpirujúcimi osobnosťami. 

1+1 

Literárno-hudobné večery za účasti súčasných slovenských 
spisovateľov a ich hostí. Výber pozvaných osobností 
kultúrneho a umeleckého života sa uskutočňuje na základe 
osobnej a tvorivej spriaznenosti zúčastnených. 

Dobré miesto pre dobré 
knihy 

Cieľom projektu bolo skvalitnenie interiérového vybavenia 
pobočky Šaca, tak aby boli vytvorené vhodné podmienky pre 
výkon odbornej činnosti, poskytovanie služieb používateľom, 
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samostatné štúdium a pre organizovanie podujatí a záujmovej 
činnosti. 

Dobrá prax inšpiruje 

Projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ je zameraný 
na skupinové mobility pracovníkov knižnice u projektového 
partnera Městské knihovny v Prahe.  Výsledkom projektu bude 
zlepšenie vzdelávania dospelých v knižnici. 

 
3.1 Plnenie štandardov 

Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2021 
Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2% z knižného 
fondu 

 3,25% 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur  
na knihu 

 9,85€ 

Počet titulov periodík 
 

 
35 - 50 
50 – 80 
100 – 150 

Podľa počtu obyvateľstva v danom meste 
5 000 – 20 000 obyvateľov 
20 000 – 40 000 obyvateľov 
nad 100 000 obyvateľov 

95 

Počet 
prevádzkových hodín 

min. 50 hodín / 
týždeň  

Knižnica bola otvorená v čase keď to 
pandemické opatrenia povoľovali, istý čas 
fungovala len ako výdajné okienko 

46,5 

Počet výpožičiek na 1 zamestnanca 
vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti 
 

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

Výpožičky na 1 zamestnanca (pracovníka 
služieb) vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti, v prípade kumulácie pracovných 
činností vykazovať prepočítaný stav. 

6 804,11 

Počet výpožičiek na 1 čitateľa 
 

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

30,39 

Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných knižnicou 

4 ročne Kopírovanie, rešerš, MVS, burza kníh, 
rezervácie, účastnícky poplatok 

6 

Počet marketingových aktivít so 
zameraním na propagáciu knižnice 

4 Články z archívu VKJB pre Košický večer, 
vydanie kalendára, Vianoce v lete, letná 
čitáreň, promovanie aktivít v médiách 

81 

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika a digitalizácia  

4 Priebežné dopĺňanie databázy Hudobnej 
mapy, digitalizácia dokumentov z fondu 
regionálneho oddelenia, spracovávanie LP 
platní z ručnej evidencie do elektronickej 
databázy 

5 

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 

8  93 

Počet podujatí zamerané na 
celoživotné vzdelávanie 

 
2 

 
 

71 

 
 
3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
I. Hlavná činnosť 
 
1. Knižničné fondy 

Činnosť oddelenia doplňovania, spracovania, revízie a ochrany knižničného fondu bola 
zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z pracovných činností oddelenia. Objem 
prírastkov a úbytkov knižničného fondu (ďalej KF) v pláne stanovený nebol. 
 

Stav k 31. 12. 2020 212 580 
Kvantitatívne ukazovatele Čerpanie k 31. 12. 2021 
Prírastky knižničného fondu 11 437 



 

10 
 

Úbytky knižničného fondu  11 318 
Celkový stav 212 699 

 
Čerpanie finančného príspevku Úradu KSK na nákup neperiodického knižničného fondu 
k 31. 12. 2021 vrátane spoluúčastí grantov, projektov a dotácií bol 32 787 €. 

Z rozličných grantových systémov sme čerpali 28 600 €. V priebehu roka na nákup KF 
prispeli aj niektoré mestské časti aj individuálni darcovia. Prehľad čerpania všetkých zdrojov 
na nákup KF k 31. 12. 2021 uvádzame v tabuľke. 

 
Názov suma účel použitia 
Sponzorský príspevok čitateľov P2 273 € 

nákup knižničného fondu  
zo sponzorských príspevkov 

Sponzorský príspevok čitateľov Ck 67 € 
Sakáčik 550 € 
Priatelia knižnice Jána Bocatia o.z. 1 700 € 
MÚ MČ ŠACA 1 700 € 

nákup knižničného fondu  
z grantov a dotácií 

MÚ MČ KE-Nad jazerom 500 € 
MÚ MČ KE-Barca 500 € 
MÚ MČ KE-Západ 500 € 
Fond na podporu umenia – akvizícia 2020  19 200 € 
Fond na podporu umenia – akvizícia 2021  8 678 € 
Fond na podporu kultúry národnostných 
menšín – maďarská menšina 722 € 
KSK - knihy a špeciálne dokumenty 32 787 € nákup knižničného fondu  

z príspevkov zriaďovateľa KSK - periodiká 9 422 € 
SPOLU 76 600 €  

 
V priebehu roka 2021 oddelenie akvizície a katalogizácie spracovalo 8 383 knižničných 

jednotiek (ďalej kn. j.), pracovníci hudobného oddelenia 3 023 kn. j. (129 hudobnín a 2897 AV 
médií) a 31 kn. j. (staré tlače, katalógy výstav a knihy) na regionálnom oddelení.  

Akvizičná činnosť bola zameraná v rámci možností na pravidelné sledovanie knižného 
trhu, edičných plánov a profiláciu fondu s prihliadnutím na možnosti a zameranie knižnice 
rešpektujúc potreby a požiadavky čitateľov a možnosti a podmienky financovania.  

Do KF bolo 3 278 kn. j. zakúpených z príspevkov KSK vrátane spoluúčastí grantov, 
zo sponzorských príspevkov a príspevkov mestských častí 549 kn. j., z grantových príspevkov 
3 094 kn. j., z darov pribudlo 2 226 kn. j., iným spôsobom sme nadobudli 2 290 kn.j. (náhrady, 
preprírastkované, prílohy, LP platne presunuté z ručnej evidencie do KIS CLAVIUS). 
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KF sme doplňovali predovšetkým u dodávateľov s najvyšším rabatom, priemerný rabat 
28,00 % a priemerná nadobúdacia cena za 1 kn, j. bola 9,85 €. V priebehu roka sme zrealizovali 
187 objednávok, spracovali 223 faktúr od 13 dodávateľov zo 14 zdrojov financovania.  

Z prírastkov KF za rok 2021 tvorí fond beletrie 6 197 kn. j (z toho 1 838 kn. j. pre deti 
a mládež), 2 218 kn. j. fond náučnej literatúry (z toho 214 kn. j. pre deti a mládež) a 3 022 kn.j. 
špeciálne dokumenty (hudobniny, AV médiá, a el. zdroje). Jazykovo najpočetnejšie boli 
zastúpené kn. j v slovenskom jazyku (64%), českom jazyku (15%), anglickom (3%), maďarskom 
(1%) a ostatné jazyky (17%). 

 

 
 

Všetky jednotky boli v priebehu roka menne a vecne katalogizované, priebežne sa 
opravovali a doplňovali slovníky a autority v KIS Clavius. Z celkového objemu 212 699 kn. j. je 
v KIS Clavius spracovaných  209 571 kn. j.; 3 1287 kn. j. je v ručnej evidencii (fond LP  a CD 
hudobného oddelenia, ktoré sa postupne spracúvajú a v prírastkoch ich evidujeme ako iný 
spôsob nadobudnutia). Vo voľnom výbere je 88,5% KF, v študovniach s prezenčným 
vypožičiavaním 6,5% a v skladoch 5% KF. Okrem titulov, ktoré má knižnica vo vlastnej 
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evidencii, je ponuka KF vďaka spolupráci s Mestskou knižnicou v Prahe obohatená o  999 voľne 
stiahnuteľných e-kníh. 

 V priebehu roka 2021 knižnica kúpou nadobudla 95 titulov periodík (vo finančnom 
objeme  9 422 €), z toho 11 denníkov a 84 titulov časopisov. Z uvedeného počtu je 55 titulov 
v slovenskom jazyku, 24 titulov v českom jazyku, 4 tituly v maďarskom a 1 titul v anglickom 
jazyku.  

Na základe strategického materiálu Štandardizácie regionálnych knižníc, by mala 
obnova KF kúpou nadobudnutých neperiodických jednotiek tvoriť minimálne 2 % z celkového 
objemu fondu. Za prostriedky od zriaďovateľa bolo zakúpených 3 278 kn. j., čo predstavuje 
1,54 % obnovy KF, spolu s ostatnými spôsobmi financovania 3,25%. Vďaka nárastu finančných 
prostriedkov za posledné roky sa nám darí omladzovať vek KF, čo uvádzame v nasledovnom 
grafe.  

 

 
 

Vek fondu a tzv. „živý fond“ je okrem doplňovania KF ovplyvňovaný aj systematickou 
vyraďovacou stratégiou knižnice a jeho aktualizáciou. V priebehu roka bola vykonaná revízia 
knižničného fondu na regionálnom a bibliografickom oddelení (marec/apríl). Systematicky bol 
zredukovaný KF na všetkých pracoviskách. 

35%
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V zmysle vyhlášky MK SR č. 201/2016 sa na  útvare ochrany a revízie KF priebežne 

vyradilo 11 318 kn. j. z rozličných dôvodov (z toho 8 471 kn. j. z KIS Clavius a 2 847 kn. j. z ručnej 
evidencie), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 5,32 % z objemu KF. Prehľad dôvodov 
vyradenia uvádzame v tabuľke. 

 

dôvod počet 
multiplikát 305 
nahradená 49 
nedobytná 101 
opotrebovaná 2 491 
ostatné dôvody 35 
poškodená 20 
platená strata 2 
redukcia 5 197 
zastaralá 263 
strata 8 
ručná evidencia 2 847 
SPOLU 11 318 

 
 
2. Služby  
2.1 Používatelia – čitatelia 
 
k 31. 12. 2020 -  8 911 registrovaných používateľov 
k 31. 12. 2021  -  7 612 registrovaných používateľov 
 

Používatelia zaregistrovaní vo Verejnej knižnici Jána Bocatia predstavujú 3,20 % 
z celkového počtu obyvateľov Košíc. (Štandard 2,5 - 5 %). V hodnotenom roku oproti roku 
2020, poklesli kmeňové registrácie v priemere o 16,26 %. V absolútnom čísle ide o 1 299 
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kmeňových používateľov1. Knižnica vytvárala aj v tejto nepriaznivej dobe čo najlepšie 
podmienky, ktoré návštevníci akceptovali a aj napriek mnohým obmedzeniam a  vzhľadom na 
zhoršovanie sa nepriaznivej epidemiologickej situácie s koronavírusom COVID-19 do knižnice 
prišli.  

Nárast registrácií nastal na pobočke Barca. Ide o najmenšie pracovisko knižnice, kde 
väčšie percento používateľov tvorili deti. Na tejto pobočke bola viditeľná veľmi dobrá 
spolupráca s  Miestnym úradom MČ Košice - Barca, ale najmä s okolitými školami. Priestory 
pobočky sa nachádzajú v kaštieli, ktorý je situovaný do Barčianskeho parku. Aktivity knižnice 
určené pre deti boli  organizované aj  v priestore parku, čo možno veľmi pozitívne hodnotiť. 
Pokles a  nárast v percentách na jednotlivých pobočkách môžeme sledovať v nasledujúcej 
tabuľke. 

Stabilizovanú kmeňovú základňu má pobočka KVP. Pracovisko vyniká bohatým 
fondom kníh, výborným priestorovým vybavením a aktivitami,  ktoré umožňujú tráviť voľný 
čas v týchto priestoroch všetkým vekovým kategóriám. Spokojnosť používateľov odzrkadľuje 

aj výborná spolupráca s okolitými školami, s 
klubom seniorov a s ostatnými organizáciami na 
sídlisku. 
Najmenej poklesli registrácie na pobočke Nad 
jazerom (10,24 %). Pokles zaznamenala aj  
Centrálna knižnica (12,25 %), pobočka Furča 
(16.52 %) a pobočka Terasa (19,17 %).  
Na pobočke Terasa, ale aj Nad jazerom a Furči, 
väčšinovú čitateľskú základňu tvorili používatelia – 
seniori. Možno predpokladať, že títo, vzhľadom na 
nepriaznivú epidemiologickú situáciu s vírusom 
COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami  sa do  
knižnice zaregistrovali v menšom počte. Viaceré 
kluby, ktoré sa zvykli na pobočke Terasa stretávať, 
vzhľadom na epidemiologickú situáciu pracovali 
minimálne, ba niektoré kluby nepracovali vôbec. 

Možno predpokladať, že aj táto skutočnosť  ovplyvnila celkové štatistické ukazovatele. 
Pobočka Nad jazerom ostávala naďalej v nemilej situácii. Naďalej boli uzatvorené priestory 
bývalého „Kultúrneho strediska“ pre havarijný stav celého objektu Čingov/Ural, avšak  táto 
pobočka má v povedomí obyvateľov sídliska veľmi dobré meno,  a preto bola aj  v tomto 
hodnotenom roku obyvateľmi sídliska navštevovaná.  

Čitateľská základňa centrálnej knižnice utrpela jednak absenciou vysokoškolských 
študentov2, ale štatistické ukazovatele hodnoteného roka ovplyvnila aj minimálna návštevnosť 
detských kolektívov v doprovode pedagógov, a tiež absencia individuálnej  návštevnosti 
v detskom kútiku a nízka návštevnosť  Čitárne.  

Najvyšší percentuálny pokles v registráciách používateľov bol zaznamenaný 
na  Pobočke Šaca. Pobočka bola z dôvodu rekonštrukcie výpožičných priestorov zatvorená 
od  26. 7. do 8. 11. 2021.  

                                                      
1 Kmeňový používateľ je registrovaný používateľ. Je jedinečne zaregistrovaný používateľ na danom pracovisku, 
na ktorom zaplatil aj členský poplatok.  
2 V minulosti, najmä zahraniční študenti denne  využívali  priestory študovne, ale aj priestory oddelenia odbornej 
literatúry a beletrie. 

Pokles a vzrast kmeňových 
používateľov 
za rok 2021 

Pracovisko 
Pokles a 

vzrast 
v % 

Pobočka Barca  12,23 % 
Pobočka KVP      -1,16 % 
Pobočka Nad jazerom -10,24 % 
Centrálna požičovňa -12,25 % 
Pobočka Furča -16,52 % 
Pobočka Terasa -19,17 % 
Hudobné oddelenie -28,44 % 
Pobočka Šaca  -54,50 % 
PRIEMER -16,26 % 
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Na všetkých pracoviskách, po minulé roky, knižnica mala rozvinutú výbornú a 
intenzívnu spoluprácu s materskými, základnými a strednými školami. Situácia hodnoteného 
roku neumožňovala v plnej miere rozvíjať aktivity s týmito používateľmi a poskytovanie 
základných služieb knižnice bolo limitované aktuálnymi opatreniami pred nákazou vírusom. 
V tejto súvislosti je nutné vyzdvihnúť intenzívnu a veľmi dobrú komunikáciu knižnice.   Výrazná 
bola osobná komunikácia zamestnancov s jednotlivými používateľmi, ale čoraz intenzívnejšia 
bola elektronická komunikácia, ktorú knižnica uplatňovala pri zasielaní informácií, 
pripomienok o konci výpožičnej doby, odpovedí používateľom, tiež ponúk (napr. zasielanie 
zoznamu nových kníh) týkajúcich sa služieb, fondu alebo aj registrácií v knižnici.  E-mailová 
a SMS komunikácia bola využívaná aj na informovanie registrovaných používateľov o dianí, 
výpožičnom čase a o možnostiach poskytovaných služieb.  

Knižné tituly hľadané návštevníkmi, ktoré knižnica vo fonde neevidovala boli zasielané 
formou požiadavky na zváženie nákupu na oddelenie doplňovania knižničných fondov 
pracovníkmi, ale aj samotnými registrovanými používateľmi, a to prostredníctvom svojho 
čitateľského konta.  

Možnosť využiť služby aj neregistrovaným návštevníkom knižnica dávala formou 
jednorazového členstva3. Tento spôsob využilo  82 neregistrovaných návštevníkov. Knižnica 
umožnila získať platné členstvo zvýhodnenou formou „Šťastnej hodinky“4, alebo formou 
zľavových kupónov pri účasti na aktivitách organizovaných knižnicou, alebo iba študentom pri 
príležitosti Dňa študentov, či  deťom z príležitosti Medzinárodného dňa detí. Možnosť využilo 
126 používateľov.  

Na podporu čítania knižnica v rámci možností zorganizovala a zrealizovala 10 
informačných výchov, pre 177 účastníkov. Recipročne spolupracovala s niektorými strednými 
školami, ktorých študenti a pedagógovia mohli využiť „zazmluvnené členstvo“5. „Darcovia krvi 
- Kňazovického medaily a Jánskeho zlatej a diamantovej plakety“ s trvalým alebo prechodným 
pobytom v rámci Košického samosprávneho kraja sa mohli bezplatne zaregistrovať, bezplatne 
využiť prístup na internet a  rešeršné služby. Možnosť bezplatného členstva mali aj seniori nad 
70 rokov a tiež slabozrakí a nevidiaci používatelia. 

Úplne novú službu - „predregistráciu nových používateľov“ knižnica zaviedla od 
februára 2021. Zaregistrovalo sa takto 157 nových členov. Najviac využívali službu 
„objednávku z regálu“. 

V hodnotenom roku jeden používateľ navštívil knižnicu v priemere 11,31 krát ( v roku 
2020  11,53 krát). Počet návštev jedným používateľom vykresľuje graf.  
  

                                                      
3 Jednorazové členstvo umožňuje návštevníkom bez zaregistrovania sa využívať vybrané služby knižnice (okrem 
výpožičných), počas jedného dňa na všetkých pracoviskách služieb. 
4 Vo vybraný deň, jednu určenú hodinu, majú možnosť noví návštevníci aj používatelia obnovujúci si členstvo, 
zaregistrovať sa za zvýhodnený  polovičný registračný poplatok. 
5 Kategóriu „Zazmluvnené členstvo“ využívajú študenti a pedagógovia viacerých stredných škôl, s ktorými 
knižnica recipročne spolupracuje a majú aj zvýhodnený členský poplatok. 
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Používateľovi, ktorý sa zaregistroval na jednom pracovisku, knižnica umožňovala 
využívať služby na všetkých pracoviskách v plnom rozsahu. Túto možnosť využilo 1 452 
používateľov z iných pracovísk. Z celkového počtu návštevníkov 19% využívalo služby 
viacerých pracovísk. Najväčšie percento „používateľov z iných pracovísk“ vykazuje pobočka 
Šaca (44%) a pobočka Terasa (42%). Najmenšie percento používateľov z iných pracovísk 
vykazuje Centrálna knižnica 24%. Možno predpokladať, že sú to  pravidelní návštevníci knižnice 
a v čase keď boli služby na pobočkách obmedzené, využili služby centrálnej knižnice. 
Percentuálne porovnanie kmeňových registrácií a registrácií z iných pracovísk zobrazuje 
nasledujúci graf.  
 

 
 používatelia z iných pracovísk (červená), - kmeňoví používatelia (modrá) 

 
V rámci možností a v súlade s  opatreniami vzhľadom na epidemiologickú situáciu 

knižnica organizovala aktivity podporujúce čítanie detí a do knižnice sa zaregistrovalo 1 434 
detských používateľov.  Z celkového počtu používateľov knižnice to činí 18,83%.   

Špecifický okruh používateľov tvorili slabozrakí a nevidiaci. Knižnica im poskytovala 
výpožičky zvukových kníh vo formáte MP3, z cirkulačného fondu Slovenskej knižnice pre 
nevidiacich v Levoči. Služby využilo 13 používateľov.  

Verejná knižnica Jána Bocatia sprístupňovala služby verejnosti v týždennom 
výpožičnom čase 46,5 prevádzkových hodín (štandard 50-60 hodín). Počas roka, vzhľadom na 
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epidemiologickú situáciu s koronavírusom, základné služby na jednotlivých pracoviskách boli 
poskytované v rôznych prevádzkových hodinách.  

 Elektronická komunikácia formou e-mailu bola využívaná na potvrdenia čitateľom 
o zaplatení poplatku na účet, o vrátení kníh prostredníctvom biblioboxu, na  informovanie 
čitateľov o aktuálnej situácii týkajúcej sa výpožičného času pracovísk, na  informácie 
o objednaných knihách, a iné. SMS oznámenia a informácie zasielala knižnica používateľom, 
ktorí neuvádzali v prihlasovacom formulári e-mailovú adresu6. 
 Od júna všetkým používateľom knižnica posiela e-mail s podrobnými údajmi pre platbu 
na účet aj pre platbu prostredníctvom QR kódu. Ako čitateľský preukaz sme akceptovali 
Košickú mestskú kartu, ISIC a ITIC kartu. Čipový preukaz  využívalo 1 798 používateľov. 

Knižničný informačný systém Clavius umožňoval elektronickú prepojenosť jednotlivých 
pracovísk, čo vo vzťahu k používateľom prinášalo maximálnu transparentnosť. On-line katalóg 
Carmen dával používateľovi možnosť predĺžiť si výpožičky, rezervovať a  objednávať 
dokumenty alebo zistiť aktuálny stav potrebného dokumentu prostredníctvom webového 
rozhrania. V priebehu roka navštívilo a služby využilo 86 119 (2019 = 102 745) návštevníkov. 
Štatistický ukazovateľ sa týka iba návštevnosti v službách. Hromadné návštevy používateľov, 
ktorí si nevypožičiavali dokumenty, do návštevnosti v službách zahrnuté neboli. 

 
**Obdobia zatvorenia pracovísk a obmedzenia služieb/opatrenia 

1. Zatvorenie knižnice od 1. 1. do 22. 2. 2021  
Od 22. 2.  do 6. 3. 2021 otvorená Centrálna knižnica, v režime OTP7, v čase od 10:00 – 16:00 

-  predregistrácia úplne nových čitateľov a možnosť elektronickej platby na účet, 
-  vypožičiavanie – „výdajné okienko“, výhradne na objednávku, vrátenie do 

biblioboxu, 
-  obnovenie registrácie formou elektronickej platby na účet, alebo osobne. 

2.  Zatvorenie od 6. 3. do 23. 3. 2021 
Od 23. 3. otvorená Centrálna knižnica a Hudobné odd.  od 10:00 – 16:00, v režime OTP  
Od 21. 4. otvorená  pobočka KVP, Nad jazerom a Furča  od 10:00 do 16:00, v režime OTP 
Od 26. 4. otvorené pobočky Terasa, Šaca a Barca, režim OTP (otvorené všetky pobočky) 

-  Centrálna knižnica, Hudobné oddelenie, pobočka Terasa, KVP, Nad jazerom, Šaca 
a Furča otvorené pondelok, streda, štvrtok od 10:00 – 18:00 a piatok od  08:00 do 
16:00, 

-  Pobočka Barca otvorená v štandardnom čase, pondelok, streda 10:00 - 18:00, 
štvrtok od 11:00 do 16:00, 

-  vypožičiavanie - „výdajné okienko“, výhradne na objednávky, vrátenie 
do  biblioboxu, zatvorené študovne a čitárne. 

Od 17. 5. otvorené všetky pracoviská služieb v režime základ8,  
-   vypožičiavanie voľným výberom v knižnici, alebo na objednávku, 
-  obmedzenie používania počítačov v priestoroch knižnice, 
-  obmedzený počet osôb pre študovne. 

3. Zatvorená pobočka Šaca od 31. 5 do 4. 6. 2021 a od 26. 7. do 8. 11. 2021   

                                                      
6 Registrovaný používateľ, ktorý poskytol e-mail a telefónne číslo, bol informovaný o zatvorení a otvorení 
konkrétnej „svojej“ pobočky. V roku 2021 sme odoslali 133 749 (2020 - 169 014) hromadných emailov a 5964 
(2020 - 8 568) hromadných SMS správ. 
7 OTP – očkovaní, testovaní, prekonaní. 
8 Vstup do priestorov knižnice umožnený všetkým  registrovaným používateľom 
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Od 1. 7. do 31. 8. knižnica fungovala v letnom výpožičnom čase, väčšina pracovísk bola 
otvorená v čase od 10:00 do 18:00. 
Od 11. 10. otvorená knižnica v režime základ, 1 zákazník na 15m2, odstup 2 m. 
Od 15. 11. zmena výpožičného času na pobočke Nad jazerom, pondelok, streda a štvrtok od 
09:00 do 17:00 a piatok od 08:00 do 16:00. 
Od 22. 11. otvorená knižnica v režime základ 

-  čitárne, študovne  v režime OP, 
-  1 návštevník na 25 m2. 

4. Zatvorenie knižnice od 25. 11. do 3. 12. 2021 
Od 3. 12. otvorené všetky pracoviská 09:00 do 17:00  

-  pondelok, streda, štvrtok a piatok - centrálna knižnica, v pondelok, stredu 
a piatok - pobočky Terasa a KVP, v pondelok a stredu pobočka Furča a Nad 
jazerom, iba v stredu pobočka Barca a Šaca, hudobné odd. od 08:00 do 16:00, 

-  vypožičiavanie výhradne na objednávky cez „výdajné okienko“, vrátenie kníh 
výhradne do boxov a biblioboxu. 

Od 17. 12. bola  zmena z režimu základ na režim OP 
-  1 návštevník na 25 m2, 
-  vypožičiavanie voľným výberom v knižnici, alebo na objednávku. 

Od 22. 12. všetky pobočky otvorené od 09:00 do 17:00, hudobné odd. a regionálne  oddelenie 
od 08:00 do 16:00, pobočka Barca a Šaca otvorené v stredu od 10:00 do 18:00.  
----------------------------------------------- 
V januári nebol povolený vstup do priestorov knižnice. Vrátenie a vypožičiavanie kníh sa 
realizovalo cez „výdajné okienko“. V centrálnej knižnici na vrátené knihy slúžil bibliobox. 
Vypožičiavanie kníh a časopisov fungovalo iba prostredníctvom objednávok. Postupne, keď sa 
podmienky uvoľňovali, knižnica umožňovala vstup čitateľom do priestorov, pri dodržiavaní 
všetkých platných hygienických opatrení, a tiež pri dodržiavaní počtu čitateľov podľa metrov 
štvorcových. Taktiež bol obmedzený aj prístup na internet a vstup do študovní. Čitatelia si 
mohli predĺžiť registráciu prostredníctvom elektronickej platby na účet, úplne noví 
záujemcovia si mohli založiť členstvo formou predregistrácie. Počas zatvorenia knižnice 
používatelia neboli upomínaní a vypožičané knihy im boli automaticky predĺžené. Po uvoľnení 
opatrení, požičiavanie kníh bolo formou objednávky, ale aj voľným výberom, osobne 
v knižnici. Detské kútiky využívali deti v sprievode osôb z jednej rodiny a mali aj vymedzený 
čas. Interiéry knižníc boli pravidelne dezinfikované (umývanie podlahy, čistenie pultov, 
kľučiek, klávesníc, myšiek, atď.), vetrané a v priestoroch centrálnej požičovne, kde je najvyššia 
návštevnosť verejnosti ovzdušie čistili germicídne žiariče.  
 
2.2 Výpožičky, informačná činnosť 
  
k 31. 12. 2021 – 231 340 
k 31. 12. 2020 - 247 752 
 
Absenčné výpožičky9 v porovnaní s rokom 2020 poklesli v priemere o 6,62 %. Vzrástli 
v Centrálnej knižnici a vzrástli aj prolongácie výpožičiek prostredníctvom biblioboxu. 
Najmenej poklesli absenčné výpožičky na pobočke KVP, o 2,68 %. Prehľad poklesu a vzrastu 
dokladuje nasledujúca tabuľka. 
                                                      
9 Pre potreby tohto rozboru boli použité predovšetkým údaje o absenčných výpožičkách, lebo tieto sú z hľadiska 
štatistiky presne definovateľné a vykazovateľné.  
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Jeden používateľ v roku 2021 si priemerne absenčne vypožičal 30,39 (2020 - 27,8) 

dokumentov (Štandard 30), čo je o 2,6  knižničnej jednotky viac ako v roku 2020.  Absenčné 
výpožičky na jedného registrovaného používateľa podľa jednotlivých pracovísk uvádza 
tabuľka. Najviac kníh v priemere na jedného používateľa bolo vypožičaných na pobočke 
Terasa, (35,99), a potom na pobočke Nad jazerom (31,70). V týchto prípadoch prevažnú časť 
čitateľov tvorili čitatelia - seniori s pomerne značným objemom voľného času a ich čitateľská 
aktivita v porovnaní s ostatnými čitateľmi bola vyššia. Najmenej, 11,99 knižničných jednotiek 
na jedného používateľa bolo vypožičaných na  Hudobnom oddelení. 

 Pre čitateľov knihovníci vypracovávali recenzie kníh 
a uverejňovali ich na  stránke knižnice v rubrike 
„Knihovníci odporúčajú“. Recenzie kníh v tlačenej 
podobe boli uverejňované na informačných 
paneloch vo  výpožičných priestoroch centrálnej 
požičovne. Stručný komentár na knihy v on-line 
katalógu Carmen mali možnosť pridávať aj samotní 
používatelia knižnice. Viditeľný bol v katalógoch 
všetkých knižníc používajúcich Carmen, 
na  Slovensku aj v Čechách. O zakúpených nových 
tituloch boli používatelia knižnice informovaní 
formou zoznamu „Knižné novinky“ e-mailovou 
poštou. V priestoroch jednotlivých pracovísk boli 
návštevníkom prístupné v tlačenej podobe zoznamy 

nových kníh. Fyzicky, na jednotlivých pracoviskách boli ukladané knižné novinky aj vo zvlášť 
vyčlenených regáloch, aby uľahčili používateľom vyhľadávanie nových titulov. V čitárni 
centrálnej knižnice boli pre slabozrakých a nevidiacich prístupné zvukové dokumenty na MP3 
nosičoch. Pre túto kategóriu používateľov sa absenčne vypožičalo 1 199 audio kníh.  
Absenčné výpožičky podľa druhov literatúry znázorňuje nasledujúca tabuľka. 
 
  

Prehľad vzrastu alebo poklesu absenčných 
výpožičiek podľa jednotlivých miest obsluhy v roku 2021 

Pracovisko 
 

Abs. výpožičky 
2020 

Abs. výpožičky 
2021 

Pokles a vzrast 
v % 

Bibliobox prolongácie 2 467 6 952 181,80% 
Centrálna požičovňa 101 088 104 299 3,18% 
Pobočka KVP 24 637 23 976 -2,68 % 
Hudobné oddelenie 1 989 1 931 -2,92 % 
Pobočka Terasa 34 172 32 322 -5,41 % 
Pobočka Barca 6 924 6 368 -8,03% 
Pobočka Nad jazerom 23 244 20 571 -11,5 % 
Pobočka Furča 21 961 19 046 -13,27 % 
Čitáreň 19 942 11 335 -43,16 % 
Pobočka Šaca 11 328 4 540 -59,92 % 
SPOLU 247 752 231 340 6,62 % 

Počet absenčných výpožičiek 
na jedného registrovaného 

používateľa v roku 2021 
Pracovisko Počet 
Pobočka Terasa 35,99 
Pobočka Nad jazerom 31,70 
Pobočka Furča 29,21 
Pobočka KVP 28,04 
Centrálna požičovňa 27,22 
Pobočka Barca 20,41 
Pobočka Šaca 17,94 
Hudobné oddelenie 11,99 
PRIEMER 30,39 
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Absenčné výpožičky, percentá podľa druhov fondov 2021  
Pracovisko % % % % % % 
  odb. pre krásna pre odb. pre krásna pre periodiká špec. 
  dospelých dospelých deti deti   dok. 
Centrálna požičovňa 21,30% 63,06% 1,85% 13,62% 0,00% 0,17% 
Čitáreň 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,42% 10,58% 
Hudobné oddelenie 42,05% 4,61% 0,05% 0,93% 6,21% 46,14% 
Pobočka KVP 12,90% 55,72% 3,67% 25,82% 1,88% 0,01% 
Pobočka Barca 3,75% 37,72% 6,34% 46,45% 5,73% 0,00% 
Pobočka Terasa 12,33% 75,69% 0,98% 7,37% 3,61% 0,02% 
Pobočka Nad jazerom 9,89% 67,02% 2,42% 15,75% 4,92% 0,00% 
Pobočka Furča 5,27% 70,94% 1,64% 18,71% 3,39% 0,01% 
Pobočka Šaca 8,15% 64,87% 1,70% 15,95% 9,25% 0,09% 
SPOLU 15,34% 60,57% 1,99% 14,87% 6,23% 1,01% 

 
Medzi jednotlivými druhmi oproti minulému roku došlo k malým odchýlkam, a preto 

možno usudzovať, že výpožičky jednotlivých druhov fondov v porovnaní s minulým rokom sú 
vyrovnané. Podstatnú časť výpožičiek tvorila krásna literatúra, čo je v súlade s dlhodobým 
obsahovým zameraním knižnice. Z beletrie čitatelia najviac požadovali detektívne 
romány, romány pre ženy a romány týkajúce sa témy holokaustu. Najmenej bola žiadaná 
poézia. Z náučnej literatúry záujem používatelia prejavovali najmä o oblasť psychológie, 
pedagogiky, životopisy a históriu. Knihy z oblasti matematiky, techniky a práva boli menej 
žiadané. Najpožičiavanejším autorom na všetkých pracoviskách, v oblasti krásnej literatúry pre 
deti bol Brezina, Thomas (883 výpožičiek). V prípade beletristických románov boli najviac 
žiadanými autori uvedení v nasledujúcej tabuľke. 

 
O periodickú tlač bol zo strany čitateľskej verejnosti už tradične vysoký záujem. Celkove 

bolo absenčne vypožičaných 14 419 novín a časopisov. 
Služba biblioboxu bola v roku 2021 používateľmi knižnice veľmi vyhľadávaná 

a využívaná. Bibliobox využilo 11 120 používateľov (2020 = 4 338) a týmto spôsobom sa do 
knižnice vrátilo 32 141 kníh (2020 = 11 231 kníh). V súvislosti s aktuálnou situáciou 
s koronavírusom, používatelia intenzívne využívali službu „objednávka z regálu“. Išlo 
o možnosť si bezplatne objednať voľné knihy z fondu cez online katalóg knižnice alebo 
telefonicky. Nutné bolo mať platnú registráciu, na základe ktorej sa prihlásil používateľ do 
svojho čitateľského konta číslom preukazu alebo emailovou adresou. O tom, že si môže prísť 
registrovaný používateľ objednané knihy vyzdvihnúť, bol informovaný sms správou aj e-
mailom. Objednávkový systém používatelia veľmi oceňovali a pre knižnicu v určitom období 
bol jedinou možnosťou ako vyjsť používateľom v ústrety, aby si mohli  vypožičať dokumenty. 
Celkovo bolo vybavených 22 955 objednávok z regálu. 

Poradie Meno Počet vypožičaní 
1. Dán, Dominik  2 402 
2. Balogh, Mary  1 360 
3. Conelly, Michael 1 268 
4. Pronská, Jana 1 240 
5. Keleová-Vasilková, Táňa  1 176 
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Knižnica od marca spustila novú  službu „predregistrácia“.  Službu mali možnosť využiť 
používatelia, ktorí si chceli vypožičať dokumenty formou objednávky z regálu. Budúci 
používateľ vyplnil predregistračný formulár a bolo mu pridelené dočasné registračné číslo. Pri 
osobnej návšteve mu boli overené platné osobné a kontaktné údaje, registračné číslo  
zmenené a používateľ tak mohol využívať všetky dostupné služby knižnice. Zaregistrovalo sa 
takto 157 nových používateľov. 

Ďalšou novou a ústretovou službou, ktorú knižnica od marca spustila, bola možnosť 
zaplatiť registračné a ostatné poplatky aj prostredníctvom elektronickej platby – prevodom 
na účet. Používateľ, ktorému končí registrácia alebo má zostávajúci dlh v knižnici, je 
automaticky informovaný e-mailom o možnosti platby na účet. E-mail obsahuje podrobné 
údaje k platbe a QR kód. Po zaplatení poplatku touto formou, používateľovi knižnica posiela 
e-mail, ktorý slúži ako potvrdenie o zaplatení. Prevodom na účet zaplatilo registračný poplatok 
681 čitateľov, čo je 11,35% zo všetkých platiacich čitateľov. Ostatné poplatky boli zaplatené 
na účet 213-krát. Služba rezervácie sa využívala najmä pri najviac čítaných tituloch. V roku 
2021 rezervovanie dokumentov využilo 39% používateľov (2020 = 27 %). Avíza o pripravenom 
dokumente boli zasielané formou e-mailovej pošty a SMS správy. V hodnotenom roku 
knihovníci vybavili 6 233 rezervácií a 22 952 objednávok dokumentov. Elektronicky vieme 
kontaktovať 97% používateľov. 

Evidencia prezenčných výpožičiek10 je z pohľadu štatistických ukazovateľov stále 
nejasná aj napriek tomu, že knižničný informačný systém Clavius prezenčné výpožičky 
zaznamenáva. V celej knižnici bolo prezenčne vypožičaných 11 141 dokumentov. 
Vyhľadávanie informácií na internete mimo katalógu knižnice využilo 117 používateľov 712-
krát. Priemerná doba používania bola 68 minút. V priemere pripadá 1 PC na 405 používateľov 
(Štandard 200-600) 
 

Základné štatistické ukazovatele za rok 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Študovňa odbornej literatúry v roku 2021 

 
V roku 2021 Študovňa odbornej literatúry poskytovala nasledovné služby: 

                                                      
10 Použiteľná presná definícia prezenčnej výpožičky z hľadiska štatistickej evidencie v praxi neexistuje. 

Pracovisko Čitatelia Z toho 
deti 

Absenčné 
výpožičky 

Návštevnosť 
v službách 

Centrálna požičovňa 3 832 430 104 299 36 138 
Čitáreň   11 335 2 652 
Hudobné oddelenie 161 2 1 931 936 
Regionálna študovňa - - - 538 
Pobočka KVP 855 317 23 976 7 708 
Pobočka Barca 312 200 6 368 2 228 
Pobočka Terasa 898 43 32 322 10 267 
Pobočka Nad jazerom 649 147 20 571 6 602 
Pobočka Furča 652 190 19 046 6 403 
Pobočka Šaca 253 105 4 540 1 527 
Bibliobox/prolongácie - - 6 952 11 120 
Spolu 7 612 1 434 231 340 86 119 
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-  konzultácie k fondom voľného výberu a študovne s následným vyhľadaním kníh, 
-  pomoc pri vyhľadávaní v on-line katalógu a referenčné služby, 
-  prístup na internet: na počítačoch knižnice, aj prostredníctvom WI-FI, 
-  čiernobiela i farebná tlač dokumentov, 
-  skenovanie dokumentov a ich zasielanie používateľom, 
-  služby xeroxu, 
-  prezenčné výpožičky v študovni a poskytovanie priestoru zahraničným študentom na 

štúdium vlastných materiálov, 
-  vypracovávanie rešerší z webovej stránky: www.kis3g.sk, 
-  Medziknižničné a Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MVS a MMVS). 
 

Činnosť Študovne odbornej literatúry aj v roku 2021 poznačila nepriaznivá epidemiologická 
situácia. Zatvorenie knižnice spolu s dodržiavaním hygienických opatrení, obmedzovalo počet 
čitateľov pri otvorenej knižnici, a tiež limitovalo aj možnosť využitia poskytovaných služieb. 
Okienkový výdaj kníh neumožňoval Študovni odbornej literatúry poskytovať prezenčné služby, 
prístup používateľom na internet, a tým, že vstup do priestorov knižnice a voľný výber kníh 
používatelia nemohli uplatniť, nemohli byť poskytované ani konzultačné služby v plnej miere. 
Tomuto nepriaznivému stavu zodpovedajú aj dosiahnuté výsledky pracoviska.  

V roku 2021 prístup na internet používateľom takmer pol roka nebol možný v plnej miere. 
Následne bol umožnený iba na jednom počítači zo 6tich, a to zväčša v obmedzenom čase na 1 
hodinu. Využitie internetu oproti minulému roku tak kleslo na celkových 423 krát. Na 
celkových 148 krát pokleslo aj využitie čiernobielej a farebnej tlače z počítačov, ktorá 
s predchádzajúcou službou úzko súvisí. Pracovisko na e-mailové požiadavky používateľov 
poskytovalo rešeršnú službu. Vypracovaných bolo  12 rešerší.  

V 1. fáze opatrení bola klasická študovňa uzavretá a nebolo možné štúdium vlastných 
a knižničných materiálov v priestoroch knižnice. Po čiastočnom uvoľnení opatrení na štúdium 
boli využité 2 stoly z celkového počtu 9.  Využitie študovne 424 používateľmi zodpovedá tak 
uvedenému limitu. Prostredníctvom MVS a MMVS bolo čitateľom poskytnutých 31 knižných 
publikácií. Služba skenovanie dokumentov bola využitá 6 krát. 

Využitie čiernobieleho a farebného xeroxovania dokumentov zaznamenalo oproti 
minulému roku mierny nárast. Služba bola realizovaná 73 krát, čo je v rámci uvedených 
opatrení pozitívny výsledok. 

Rok 2021 z hľadiska absolútneho počtu všetkých poskytnutých služieb je neporovnateľný 
s ostatnými rokmi, nakoľko Študovňa odbornej literatúry, vzhľadom na aktuálnu 
epidemiologickú situáciu nemohla poskytovať služby v plnej miere. Dosiahnuté výsledky 
zodpovedajú uvedeným limitom.  
 

Počet využití jednotlivých služieb Študovne odbornej literatúry za rok 2021: 

 
 
2.3 Vzdelávacie a kultúrne podujatia (podujatia pre verejnosť, výstavná činnosť) 
Podujatia pre verejnosť 

Obdobie Internet Tlač Skener Xerox Študovňa Rešerše MVS 
Rok 2021 423 148 6 73 424 12 31 
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Dôležitou súčasťou činnosti Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) je aj 
organizovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí. Ich zámerom je kultivovať vkus a podporovať 
kritické myslenie nielen u ľudí, ktorí sú čitateľmi VKJB, ale aj u širokej verejnosti.   

Počet zorganizovaných podujatí v sledovanom období aj tento rok zásadne ovplyvnila 
situácia súvisiaca s pandémiou. Celkovo bolo zorganizovaných  184 podujatí, čo je o 91 menej 
ako v roku 2020. Na uvedenom výsledku sa najviac podieľali: centrálna požičovňa (103), 
pobočka č. 7 - Terasa (29) a pobočka č. 2 - KVP (19).  

Celkovo bolo na akciách prítomných 65 229 účastníkov, čo je o 39 146 viac ako 
v predchádzajúcom období. Za týmto výrazným nárastom stojí mimoriadne intenzívna 
výstavná činnosť knižnice. Výstavy rôzneho charakteru a zamerania sa organizovali nielen 
v centrálnej požičovni, ktorá v tejto oblasti vedie a súbežne tam prebiehajú aj tri výstavy, ale 
tie sa konajú aj v jednotlivých pobočkách.   

Z celkového počtu 184 podujatí, 10 malo charakter informačnej prípravy používateľov. 
Cieľovou skupinou boli žiaci základných a študenti stredných škôl.  Ďalšou kategóriou podujatí 
sú online podujatia, ktorých sme pripravili celkovo 33.  
 
Počty podujatí na jednotlivých pracoviskách v roku 2021 

Pracovisko Vzdelávacie a 
kultúrno-spoločenské 

podujatia pre 
verejnosť 

Z toho informačná 
výchova 

Centrálna požičovňa 103 3 

Hudobné oddelenie 3 0 

Regionálne oddelenie 3 0 

Pobočka č. 2 – KVP 19 4 

Pobočka č. 5 – Barca 3 1 

Pobočka č. 7 – Terasa 29 0 

Pobočka č. 11 – Nad Jazerom 12 2 

Pobočka č. 13 – Furča 0 0 

Pobočka č. 14 – Šaca 4 0 

S P O L U 184 10 
  

Z dôvodu pandemických opatrení, ktoré nám neumožňovali realizovať podujatia pre 
verejnosť, sme od začiatku roka 2021 pokračovali v organizovaní online aktivít. Rozbehli sme 
sériu populárno-náučných online prednášok na rôzne témy s názvom Poučne o... (... 
komunikácii žien so súdmi v Above v 18. storočí, .... obrazoch v každodennej reči, ... piesni 
a texte a ďalšie).  

V marci sme zorganizovali sériu online workshopov tvorivého písania pre žiakov 
základných škôl, ktoré sa stretli s veľkým záujmom zo strany detí ako aj vyučujúcich. Táto 
aktivita bola pre ne príjemným oživením hodín slovenského jazyka a literatúry. 

Knižnica pokračovala aj v organizovaní obľúbených literárnych besied z cyklu 1+1, 
ktoré sa najprv konali online,  po uvoľnení opatrení sme ich sprístupnili aj verejnosti, čím 
vznikla  nová forma hybridných podujatí. Celkovo sa konalo 8 literárnych večerov, ktorých 
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hosťami boli napríklad: spisovatelia František Kozmon, Lucia Sasková, Alena Sabuchová, Jana 
Bodnárová, autorka knihy Slovegán Nikoleta Kováčová,  historik Jakub Drábik, politológ Tomáš 
Nociar a mnohí ďalší.  Súčasťou vybraných podujatí bola aj hudobná produkcia.  

Formu hybridných podujatí sme uplatňovali aj pri iných typoch aktivít, napríklad 
prednáškovom cykle s názvom Záhradkárske vademecum, ktorý sa konal pod vedením Ing. 
Roberta Gregorek, PhD. z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach v pobočke Terasa.  

Prvý marcový týždeň bol už tradične venovaný Týždňu slovenských knižníc. V rámci 
neho sme sprístupnili interaktívnu virtuálnu prehliadku centrálnej požičovne na 
Hviezdoslavovej 5 a pracovísk v Barkóczyho paláci na Hlavnej 48. Virtuálnu návštevu knižnice 
spestrí zábavná interaktívna hra pre pátračov, úspešní sa dostanú až do „tajnej“ miestnosti. 

Začiatkom leta sa v rámci 13. ročníka Medzinárodného festivalu mládežníckych 
orchestrov a zborov konal tradičný sviečkový koncert, kde vystúpil Sliezsky komorný zbor AD 
LIBITUM z poľského Cieszyna. V lete sme zorganizovali druhý ročník propagačného podujatia 
spojeného s burzou kníh Vianoce v lete a prvý ročník Scrabble turnaja. Obe podujatia sa stretli 
s veľmi pozitívnou odozvou a plánujeme v nich pokračovať aj do budúcna.  

V novembri sme slávnostne otvorili zrekonštruovanú pobočku Šaca. Pásku prestrihli p. 
riaditeľka knižnice Soňa Jakešová a starosta MČ Košice-Šaca Daniel Petrík. O sprievodný 
program sa postaral detský spevácky zbor Medulienky zo ZŠ v Šaci a sólistka folklórnej skupiny 
Šačanka Anna Ivanecká. 

Počas roka sme zorganizovali aj niekoľko podujatí pre deti a mládež. Zapojili sme sa do 
celoslovenského projektu Prečítané leto a zrealizovali zábavné popoludnie ku Dňu detí. Avšak 
z dôvodu platných obmedzení sa na pracoviskách knižnice konalo výrazne menej aktivít na 
podporu čítania u detí (dramatizácie, zážitkové čítania, hlasné čítania) ako tomu bolo po iné 
roky. 

V menšej miere sme sa v sledovanom období venovali aj organizovaniu cyklov 
neformálneho vzdelávania. Otvorili sme kurzy zimného semestra Virtuálnej univerzity 
tretieho veku na témy: Ľudské zdravie, Umenie ranej renesancie v Taliansku a Rituály 
európskych kráľovských rodov. V knižnici sa konal aj rečnícky kurz Speechcraft, vďaka ktorému 
si jeho absolventi zlepšili svoje komunikačné schopnosti. Neformálne vzdelávanie sa v knižnici 
uskutočňuje aj prostredníctvom záujmových klubov, ktoré pôsobia pri VKJB. Patria k nim: 
literárny klub KOLIK, čitateľský klub, Fotoklub NOVA a Klub turistov Víkend.  

Pri realizácii niektorých aktivít sme úzko spolupracovali s Českým spolkom v Košiciach, 
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Dejepisným spolkom v Košiciach, Sláčikovým 
orchestrom Musica Iuvenalis, Toastmasters Košice a ďalšími.  
 
Prezentačné aktivity – portál Knihy na dosah 

Projekt Knihy na dosah realizuje od roku 2017, kedy bol vytvorený a spustený literárny 
portál – e-magazín Knihy na dosah.  V roku 2021 sme pokračovali v napĺňaní cieľov, ktoré sme 
si stanovili pri formulovaní ideových zámerov projektu – rozšíriť ponuku informačných 
platforiem venovaných kvalitnej literatúre prostredníctvom atraktívnych a moderných foriem 
prezentácie. Zamerali sme sa na čitateľskú verejnosť, ktorá nevyhľadáva články písané 
akademickým štýlom, no má záujem o aktuálne literárne dianie. Požaduje kvalitu, no i 
čitateľskú prístupnosť a komunikatívnosť textu. Literárny portál s názvom Knihy na dosah, 
ktorý je dostupný na internete cez vlastnú doménu www.knihynadosah.sk. 

Na portáli uverejňujeme príspevky týkajúce sa diania na slovenskej, ale aj svetovej 
literárnej scéne, recenzie, rozhovory, knižné tipy a iné články z tejto sféry, ktoré sú zaradené 
do piatich hlavných rubrík: Na pokračovanie, Po čom siahnuť, Literárna kaviareň, Autori 
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uvádzajú a Ukáž sa!. Portál ponúka priestor na prezentáciu svojich diel etablovaným aj menej 
známym autorom pôvodnej literárnej tvorby a tiež tvorcom komiksu. Začínajúci autori môžu 
predstaviť svoje texty v rubrike Ukáž sa!, kde vďaka spolupráci s literárnymi vedcami dostávajú 
aj kvalifikovanú spätnú väzbu.  

V uplynulom roku prišiel portál Knihy na dosah s niekoľkými novinkami. Našou novou 
autorkou prozaických textov v rubrike Na pokračovanie sa stala spisovateľka Mária 
Modrovich. Inovovali sme rubriku Po ruke, s cieľom lepšie sprehľadniť tvorbu slovenských 
autorov, vrátane detskej literatúry. Okrem literárneho vedca Dávida Dziaka bude našou 
pravidelnou prispievateľkou aj Martina Buzinkaiová. Do rubriky NEpovinné čítanie sme okrem 
odborných analýz klasických diel zaradili aj interpretácie študentov stredných a žiakov 
základných škôl. Knihy na dosah začali intenzívnejšie spolupracovať s dvoma známymi tvárami 
slovenskej slampoetry scény Tomášom Strakom a Máriou Ševčíkovou, ktorí glosujú aktuálne 
spoločenské a kultúrne dianie na Slovensku. Zmeny sa udiali aj v rámci rubriky Komiks, kde sa 
na tvorbe obsahu podieľa ďalší talentovaný ilustrátor - Michal Souček, ktorý pre portál kreslí 
príbehy o žabiakovi Johanovi.  

Portál Knihy na dosah sa za čas svojej existencie stihol vyprofilovať do podoby, ktorá je 
vizuálne príťažlivá a obsahovo hodnotná. Aj preto sme dokázali získať priazeň a uzavrieť 
spoluprácu s mnohými prispievateľmi a externými spolupracovníkmi. Na portáli čitatelia 
aktuálne nájdu viac ako 500 príspevkov od viac ako 150 autorov. Od januára do decembra 
2021 bolo  na portáli uverejnených 123 príspevkov a článkov od 48 prispievateľov a autorov. 
Celková návštevnosť portálu za obdobie: január - december 2021 bola 40 108. Od spustenia 
portálu v roku 2017 má návštevnosť každoročne stúpajúcu tendenciu.  

Zo strany čitateľov, prispievateľov, návštevníkov portálu, odbornej aj laickej verejnosti 
je portál Knihy na dosah prijímaný veľmi pozitívne. Mnohí zdôraznili vysoko kvalitný a 
rozmanitý obsah, moderný a atraktívny vizuál a responzibilitu stránky. Správy o projekte Knihy 
na dosah sa objavili na viacerých internetových stránkach, portáloch a sociálnych sieťach.  

V roku 2021 získala knižnica za portál Knihy na dosah Cenu Slovenskej asociácie 
knižníc za mimoriadny počin knižnice. Zároveň sme dostali priestor pre prezentáciu portálu 
vo významom literárnom periodiku Fraktál a v regionálnej televízii TelKE. Redakcia portálu 
bola hosťom talkshow Insajd litričr, portál sme prezentovali aj vo vysielaní RTVS a tlačových 
agentúrach s celoslovenským dosahom. 
 
Vzdelávacie podujatia pre dospelých 

V roku 2021 boli vzdelávacie podujatia zamerané predovšetkým na neformálne 
vzdelávanie dospelých 50+. 

 
Záhradkárske vademecum - s finančnou podporou mestskej časti Košice-Západ sa v 

pobočke Terasa realizoval vzdelávací cyklus, ktorého obsahom boli teoretické i praktické rady 
na pestovanie rastlín, stromov či kvetov. Záhradkárom poskytol užitočné odporúčania ako sa 
starať o pôdu, vodu a rastliny. Lektor Ing. Robert Gregorek ich oboznámil s pestovaním aj  
menej známych druhov úžitkových drevín a v záverečnom workshope si účastníci cyklu 
vyskúšali aj aranžovanie. Pretože bol o cyklus veľký záujem, ktorý sme kapacitne aj z dôvodu 
protipandemických opatrení nevedeli uspokojiť, štyri prednášky boli streamované. 

Virtuálna univerzita tretieho veku – knižnica ako prvá na Slovensku zriadila 
konzultačné stredisko tohto typu univerzity 3. veku a ponúkla štúdium na nej svojim čitateľom. 
Garantom študijného programu je Provozně ekonomická fakulta Českej zemědělskej 
univerzity v Prahe. V zimnom semestri sme realizovali 2 kurzy - Rituály európskych kráľovských 
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rodov a Umenie ranej renesancie v Taliansku. Každý kurz mal pôvodne 6 prezenčných 
videoprednášok, kvôli epidemiologickej situácii sa nepodarilo zrealizovať v jednom kurze dve 
a v druhom jednu prednášku. Zo 17 účastníkov oboch kurzov, úspešne absolvovali a získali 
Pamätný list 12 študenti. 

Rečnícky kurz Speechcraft – cyklus prednášok a workshopov na rozvoj rečníckych 
a prezentačných zručností, ktorý knižnica realizovala v spolupráci s občianskym združením 
Toastmasters Košice. Trojmesačný kurz sa začal v septembri 2020, no kvôli protipandemickým 
opatreniam sa štyri zo šiestich naplánovaných stretnutí podarilo uskutočniť až v máji a júni 
2021. Piati účastníci, ktorí úspešne absolvovali Speechcraft, na jeho konci získali osvedčenie 
o absolvovaní rečníckeho kurzu spolu s pozvaním pridať sa do rečníckeho klubu Toastmasters 
Košice. 

Čitateľského klubu pri VKJB – prvé oficiálne stretnutie klubu sa uskutočnilo 2. 
septembra 2021 a zúčastnilo sa ho približne 20 čitateľov. Stretnutia klubu sa konajú pravidelne 
v mesačných intervaloch, ich obsah tvorí diskusia o jednom vybranom diele slovenskej alebo 
svetovej literatúry, na ktorom sa členovia klubu vopred dohodnú a prečítajú si ho pred 
stretnutím. Na fungovaní klubu, organizácii stretnutí sa okrem pracovníkov knižnice podieľajú 
aj aktívni čitatelia knižnice, ktorí takto klub nielen propagujú, ale aj otvárajú širokej čitateľskej 
verejnosti. 
 
Vzdelávacie podujatia pre deti a mládež  

Prečítané leto - v rámci celoslovenského projektu sme počas letných prázdnin v júli a 
v auguste každý týždeň pripravili výstavy kníh na aktuálnu tému. V Letnej čitárni centrálnej 
požičovne a v pobočkách sme v rámci workshopov uskutočnili čítania rozprávok spojené s 
ďalšími aktivitami pre deti. Podujatia a výstavy sa realizovali v pobočkách KVP, Terasa, Barca 
a Nad jazerom.  

Násilie medzi nami - knižnica sa stala spoluorganizátorom súťaže pre študentov 
stredných škôl v meste Košice a okrese Košice-okolie vyhlásenej koordinátorom ochrany detí 
pred násilím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice. Súťaž Ako vnímam násilie páchané 
na deťoch a medzi deťm sa uskutočnila pod záštitou KSK. Keďže protipandemické opatrenia 
nedovolili prezenčnú realizáciu súťaže, hlavne pódiových vystúpení, prebehla 19. novembra v 
online podobe. Prihlásených bolo 14 prác. Zvíťazil Pavol Žiga s drevorezbou „Znak násilia“ a 
Vlasta Ďurašková s vlastnou piesňou Detské túžby, obaja zo Súkromnej pedagogickej a 
sociálnej akadémie v Košiciach. 
 
Výstavná činnosť  

Výstavnú činnosť sme sústredili najmä do vstupnej haly Centrálnej požičovne. 
Realizované výstavy boli súčasťou podujatí regionálneho významu alebo dokumentujúce či 
prezentujúce významné udalosti a osobnosti. V tomto roku sme začali s výstavami výtvarníkov 
amatérov v spolupráci Centrom kultúry KSK aj v čitárni Centrálnej požičovne, pod názvom 
Umenie v čitárni. Prvá výstava bola venovaná obrazom Kristíny Ambriškovej a jej maliarskej 
technike pointilikristum, druhá predstavila tvorbu insitnej výtvarníčky Zuzany Molitorisovej.  
 
Výstavy v Centrálnej požičovni  
Herci v školských laviciach 28.04. -  24.05. 
Putovná výstava Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave. Na 11 výstavných paneloch si herci, 
od najmladšej generácie až po tých skôr narodených, zaspomínali na svojich učiteľov a školské 
roky.  
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Vlastný názor  26.05. – 02.07. 
Autorská výstava Ladislava Tverďáka s vernisážou. Bola uskutočnená v spolupráci s umeleckou 
a reklamnou agentúrou Kultobin, organizátorom Cassovia folkfestu, preto výstavu dopĺňali 
originálne fotovtipy zo života folkloristov. 
S korunou v oblakoch 07.07. – 06.09 
Autorská výstava ilustrácií a grafickej tvorby grafickej a módnej dizajnérky Ľudmily Žoldákovej, 
na ktorej prezentovala svoje ilustrácie s rozprávkovou tematikou a ďalšie autorské návrhy 
motívov na potlač. V rámci vernisáže, ktorá sa uskutočnila 7. júla, bolo odprezentované aj 
krátke video o autorke a jej tvorbe, ktoré vzniklo špeciálne k výstave.  
Labyrint sveta 08.0.9. – 04.10.  
Nadčasové pasáže Komenského textu doplnené kolážovými ilustráciami českého grafika 
Miroslava Huptycha. Výstava bola súčasťou programu Dní českej kultúry 2021. 
Sprievodné podujatie k výstave: Jako letní sníh, 08.09. - premietanie českého životopisného 
filmu o Janovi Amosovi Komenskom. 
Expedice na severní pól 07.10. –25.10. 
Výstava ilustrácií a kópií obrazov Juliusa Payera, najznámejšieho maliara polárnej tematiky, 
realizovaná v rámci Dní českej kultúry 2021.. 
Sprievodné podujatia k výstave: Julius Payer: Expedice na severní pól 08.10. - prednáška 
polárnika a prekladateľa Zdeňka Lyčku o rovnomennej knihe a Júliusovi Payerovi. 
Expedícia na severný pól 08.10. – komentovaná prehliadka výstavy so Zdeňkom Lyčkom. 
Raz, dva tri 27.10. – 22.11.  
Výstava členov Českého spolku - súrodencov Martiny Tajtákovej, Ivana a Tomáša Čepka. 
Keramika, obrazy, maľba na hodváb. Výstava s vernisážou sa uskutočnila v rámci Dní českej 
kultúry 2021.  
NOVA 2021 24.11. 2021 – 31.01. 2022 
Každoročná členská výstava fotoklubu Nova, ktorý pôsobí pri knižnici. Vernisáž bola 24.11. 
2021. 
 
Výstavy v pobočkách VKJB 
Na pobočkách sa sústreďujeme predovšetkým na prezentáciu remeselníkov, výrobkov 
znevýhodnených skupín obyvateľov alebo na amatérsku tvorbu  priamo obyvateľov príslušnej 
mestskej časti či regiónu. Výstavná činnosť na pobočkách bola veľmi bohatá a predstavila 
tvorbu viacerých lokálnych umelcov či remeselníkov. 
 
Šité rukou 12.5.2021 – 11.6.2021, pobočka Terasa 
Výstava ručne šitých hračiek, tašiek a doplnkov lokálnej umelkyne Márie Stanislavovej. 
Cez umenie k pomoci 16.6.2021 – 13. 9. 2021, pobočka Terasa 
Výstava ručných prác o.z. ArtEst, polyestetického vzdelávania znevýhodnenej mládeže 
V rámci výstavy sa uskutočnilo slávnostné otvorenie, na ktorom frekventanti o.z. ArtEst 
prezentovali svoje umelecké zručnosti v oblasti herectva, hry na hudobný nástroj či spevu. 
Šikovné ruky 16.09. – 15.11., pobočka Terasa 
Výstava ručných prác neformálnej skupiny žien Terasanky ponúkla pletené, háčkované 
a vyšívané výrobky, obrázky robené technikou diamantového maľovania, zaujímavú bižutériu, 
ale aj patchwork či ďalšie techniky. 
Slama, pálka, šúpolie 19.11.2021 - 31.1. 2022, pobočka Terasa 
Výstava šikovnej remeselníčky Evy Krivdovej Horváth, ktorá prezentovala výrobky 
z kukuričného šúpolia a slamy, ale i menej používanej a takmer zabudnutej pálky. 
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Splietanie prúdov Génia loci 24.11.2021 – 31.1.2022, pobočka Terasa 
Výstavu fotografií a sprievodného textu dokumentujúcu vznik a fungovanie Múzea liptovskej 
dediny Pribylina. 
Z netradičných materiálov 2.6.2021 – 2.7.2021, pobočka KVP 
Výstava handmade kabeliek a hračiek lokálnej umelkyne Ing. Jarmily Hricišinovej. 
Z obrázkovej manéže 8.7.2021 – 3.9.2021, pobočka KVP 
Výstava nezvyčajných detských ručných prác a kresieb, ktoré vznikli počas pandémie 2020-
2021. V rámci výstavy sa uskutočnil workshop detských ručných prác, na ktorom si deti 
vytvorili diela súvisiace s témou Prečítaného leta O piknikoch. 
Z papiera a šúpolia 22.9.2021 – 31.1.2021, pobočka KVP 
Výstava pletených košíkov z papiera a bábik zo šúpolia remeselníčok Ireny Andrušovej 
a Jarmily Koštialovej. 
S korunou v oblakoch 8.11.2021 – 31.1.2022, pobočka Šaca 
Putovná výstava autorských ilustrácií a  tvorby grafickej a módnej dizajnérky Ľudmily 
Žoldákovej. 
 
II. Regionálna činnosť 
1. Bibliografická činnosť 

Ťažiskom práce na bibliografickom oddelení bolo plnenie základných úloh, ktoré 
súviseli so získavaním a analytickým spracovaním dochádzajúcej regionálnej periodickej tlače 
a s budovaním súbežnej článkovej regionálnej databázy okresov Košice-mesto a Košice-okolie. 

Za sledované obdobie bolo elektronicky spracovaných 1 385 bibliografických 
záznamov regionálnych článkov v knižnično-informačnom systéme Virtua. Tvoria súčasť 
celoslovenskej databázy Súborného katalógu Články portálu Slovenská knižnica. V súčasnosti 
obsahuje 65 402 bibliografických záznamov okresu Košice-mesto a 4 872 záznamov okresu 
Košice-okolie. Súčasťou ich vytvárania je i vkladanie adresy elektronického zdroja. Priebežne 
sme sa podieľali na tvorbe regionálnych autorít, redigovala sa regionálna databáza podľa 
metodických pokynov SNK. 

Dôraz sa kládol na excerpovanie pravidelne vychádzajúcich periodík – denníka Korzár, 
týždenníka Košický večer. Vydávanie týždenníka KOŠICE:DNES  bolo pozastavené, vyšlo len 
prvých 5 čísel. Záznamy sa vytvárali aj z elektronických zdrojových dokumentov. 
Z národnostnej tlače bolo spracované maďarské národnostné periodikum s celoslovenskou 
pôsobnosťou  mesačník Kassai Figyelő a časopis vydávaný Českým spolkom v Košiciach 
Stříbrný vítr. Zo série regionálnych zborníkov bol v úplnosti spracovaný regionálny zborník 
Košické historické zošity, ktorý pravidelne vydáva Dejepisný spolok v Košiciach. 

Pristúpilo sa k retrospektívnemu spracovaniu vybraných periodík z knižničného fondu 
regionálneho oddelenia, a to najmä za roky 1945-1966, ktoré neboli bibliograficky spracované 
– Priekopník : orgán KV KSS v Košiciach (1957), Východoslovenské noviny (1959 až 1964). 

Naďalej sa zhromažďovala, spracovávala a uchovávala miestna tlač, ktorú vydávajú 
jednotlivé mestské časti okresu Košice-mesto (18 titulov), obecné a mestské úrady okresu 
Košice-okolie (33 titulov). Pravidelne sa doplňovala elektronická verzia zoznamu periodických 
tlačí o nové prírastky regionálnych novín -  Zoznam periodík vo fonde regionálnej zbierky po 
roku 1945, ktorý sa nachádza na webovej stránke knižnice. 

Za sledované obdobie boli kompletizované a pripravené do väzby periodiká – Korzár, 
Košický večer, Kassai Figyelő, Sme. Tvoria súčasť fondu regionálneho oddelenia. Miestna tlač 
je uchovávaná v obaloch na bibliografickom oddelení a tvorí súčasť príručného fondu. 
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Za účelom informovať verejnosť o aktivitách a prezentácii knižnice sa priebežne 
uskutočňoval monitoring médií a ostatných verejných informačných zdrojov. Bibliografické 
záznamy o článkoch spolu s ich elektronickou verziou sa pravidelne uverejňovali na webovej 
stránke knižnice v rubrike V médiách. Z nich sa budoval archív článkov, ktorý obsahuje 90 
záznamov. Pokračovalo sa s budovaním: 
- videoarchívu knižnice, ktorý obsahuje televízne reportáže –  21 záznamov 
- audioarchívu knižnice, ktorý obsahuje rozhlasové relácie  - 8 záznamov  
Koordinácia bibliograficko-informačnej činnosti regionálnych knižníc Košického 
samosprávneho kraja sa v sledovanom období vzhľadom k pandemickej situácii realizovala 
väčšinou v online priestore a to buď formou elektronickej komunikácie alebo telefonickými 
konzultáciami. 
 
2. Regionálne a hudobné oddelenie 

Regionálne a hudobné oddelenie ako špecializované pracoviská knižnice poskytovali 
knižnično-informačné služby, na regionálnom oddelení výhradne formou prezenčného štúdia 
knižničných dokumentov. 

Tematický potenciál knižničného fondu regionálneho oddelenia sa opäť pretavil do 
niekoľkých nových monografií, vedeckých článkov a záverečných prác z pera našich domácich, 
ale aj zahraničných čitateľov. Napr.: SINGERTON, J. The American Revolution and the Habsburg 
Monarchy (Charlottesville – London, 2021); SZEGHY, G. Šľachta Abovskej stolice v novoveku 
(Košice, 2021); PALENČÁROVÁ, R. Kriminalita žien v Abovskej stolici v 18. storočí (sociálna 
analýza). Dizertačná práca (Bratislava, 2021). 

Hlavná náplň práce s knižničným fondom spočívala v priebežnej katalogizácii 
a revidovaní záznamov knižničného fondu v knižnično-informačnom systéme Clavius, 
vyčleňovaní duplicitných dokumentov, fyzickej oprave (konzervácii) poškodených 
dokumentov a komplexnej revízii knižničného fondu. Rozšírila sa tiež zbierka špeciálnych 
tlačovín a grafických dokumentov. 

Propagácia regionálneho oddelenia bola realizovaná formou pravidelných článkov 
v printovej a on-line podobe v týždenníku Večer a vo Virtuálnej knižnici web stránky VKJB ako 
aj v podobe televízneho seriálu mestskej televízie telKE – Dominanty Košíc – Barkóczyho palác.  
V  spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach a Katedrou histórie FF UPJŠ sa uskutočnili 
odborné  prednášky.  

Regionálne oddelenia v spolupráci s Evanjelickým gymnáziom Jána Amosa 
Komenského a ďalšími košickými inštitúciami participovalo pri prezentovaní zaniknutého 
evanjelického cintorína v Košiciach. 

V priebehu roka 2021 na hudobnom oddelení pokračovalo elektronické spracovávanie  
staršieho fondu gramoplatní, z ručnej do elektronickej evidencie bolo preradených 2 723 
titulov gramoplatní. Zároveň bola priebežne realizovaná obsahová revízia tohto fondu, v rámci 
ktorej bolo vyradených 254 titulov zastaraných a poškodených titulov. Skatalogizované boli 
nové prírastky hudobnín (116 titulov), celoročne prebiehalo doplňovanie katalogizačných 
záznamov starších titulov odborných kníh  (vydavateľské údaje, odborný popis – celkom 2 169 
záznamov). Ukončený bol analytický popis odborných zborníkov Hudobný archív 
a Musicologica slovaca. V súvislosti s potrebou konverzie záznamov hudobnín spracovaných 
v systéme Biblis do programu Clavius bola uskutočnená revízia predmetového heslára, 
používaného pri katalogizácii hudobnín a audiovizuálnych dokumentov. Pracovníčka 
oddelenia zabezpečovala po obsahovej stránke výber nových titulov hudobnín formou 
objednávok notového materiálu zo zahraničných vydavateľstiev. 
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Počas roka sa zrealizovali tieto kolektívne podujatia: 2.7.2021 Sviečkový koncert 
v rámci festivalu Šengenský poludník (komorný súbor Ad Libitum z Poľska); 21.9.2021   Už vím, 
co budu číst... Vítězlava Kaprálová (Český spolok). 

Pracovníčka hudobného oddelenia bola prizvaná na zasadanie  hodnotiacej komisie 
Fondu na podporu umenia v podprograme Knižnice, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 8.2.-9.2. 
2021 formou videokonferencie. Ako členka prípravného výboru Slovenskej národnej skupiny 
IAML sa podieľala na príprave 10. konferencie Pramene slovenskej hudby – Hudba a výtvarné 
umenie, zúčastnila sa plenárneho zasadania výboru i prvého dňa odborného programu 
konferencie (22.9.-23.9.2021 Podtatranská knižnica Poprad). 
 
3. Metodická činnosť 

Rok 2021 bol naďalej výrazne ovplyvnený epidemiologickou situáciou, ktorá 
obmedzovala i metodickú činnosť knižnice. Knižnica však  naďalej metodicky usmerňovala 
a koordinovala aj bibliograficko-informačnú činnosť vo verejných knižniciach Košického 
samosprávneho kraja, KMK Košice a ŠVK Košice v spolupráci s Národnou bibliografiou SNK 
v rámci dostupných možností. 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach v zmysle Zákona o knižniciach a zriaďovacej 
listiny metodicky usmerňuje okrem regionálnych knižníc aj činnosť knižníc okresu Košice-
okolie. Knižnica aktívne sprostredkúva informácie o celoslovenských a regionálnych aktivitách 
a dianí v rámci knihovníctva. Od roku 2016 došlo k zmene organizačnej štruktúry organizácie, 
pričom bolo zrušené samostatné metodické oddelenie, ktorého agenda prešla do 
kompetencie Útvaru regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti. 

Prijaté opatrenia neumožňovali vykonávať metodické návštevy v obecných knižniciach 
okresu Košice-okolie. Metodická pomoc sa poskytovala formou telefonických konzultácií  
a  e-mailom. Knižnice boli informované najmä o prijatých opatreniach a usmerneniach, ktoré 
sa týkali zatvorenia a následného otvorenia knižníc. Taktiež boli informované o možnostiach 
získania grantov z Fondu o podporu umenia a boli tiež vyzvané k spolupráci pri zbere údajov 
k vyhodnoteniu plnenia vybraných štandardov. Záujem o metodickú konzultáciu zo strany 
knižníc bol zameraný najmä na získanie mimorozpočtových prostriedkov pre knižnice. 

Knižnica sa aktívne zapájala aj do vzdelávacích aktivít a metodických porád 
organizovaných Slovenskou národnou knižnicou.  
 
III. Publikačná činnosť 
 

1.  JAKEŠOVÁ, Soňa. Knižnica Jána Bocatia vám ponúka knihy cez výdajné okienko. In 
Šačanské novinečky, 2021, roč. 19, č. 4-5, s. 3. 

2.  ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 1, s. 10. 

3.  ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 2, s. 10. 

4.  ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 3, s. 10. 

5.  ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 4, s. 10. 

6.  ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín.  Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 5, s. 10. 
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7.  ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín.  Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 6, s. 10. 

8.  ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 7, s. 10. 

9.  ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 8, s. 10. 

10. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 9, s. 10. 

11. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 10, s. 10. 

12. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 11, s. 10. 

13. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 12, s. 10. 

14. ONDREJŠÍK, Tomáš. Košickú šunku mátala pražská hrozba, oblievačku vodou nahrádzali 
voňavky. Veľká noc v dobovej tlači. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 13,  
s. 6. 

15. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 13, s. 10. 

16. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 14, s. 10. 

17. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 15, s. 10. 

18. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 16, s. 10. 

19. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 17, s. 10. 

20. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 18, s. 10. 

21. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 19, s. 10. 

22. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 20, s. 10. 

23. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 21, s. 10. 

24. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 22, s. 10. 

25. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 23, s. 10. 

26. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 24, s. 10. 

27. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 25, s. 10. 

28. ONDREJŠÍK, Tomáš. Prázdniny kedysi: Za pár korún na Lopud alebo sa očľapkať 
v Hornáde? Zaujímavé prázdninové články z dobových novín. In Korzár, roč. 24, 
2.7.2021, č. 151. Príl. Čítanie na víkend, s. I. 



 

32 
 

29. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 26, s. 10. 

30. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 27, s. 10. 

31. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 28, s. 10. 

32. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 29, s. 10. 

33. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 30, s. 10. 

34. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 31, s. 10. 

35. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 33, s. 10. 

36. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 34, s. 10. 

37. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 35, s. 10. 

38. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 36, s. 10. 

39. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 37, s. 10. 

40. ONDREJŠÍK, Tomáš. Republika má voči východu väčšie povinnosti než inde. Treba tu 
zvýšiť ľudovú vzdelanosť, zdôraznil v Košiciach Masaryk. Prvý československý prezident 
navštívil metropolu východu pred sto rokmi, v uliciach ho vítali davy ľudí.  In Košický 
večer, 2021, roč. 54, č. 38, s. 12-13. 

41. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 39, s. 10. 

42. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 40, s. 10. 

43. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 41, s. 10. 

44. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 42, s. 10. 

45. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 43, s. 10. 

46. ONDREJŠÍK, Tomáš. Zakázali aj predaj piva. Oslavy tretích narodenín Československa 
boli v Košiciach bez alkoholu. Dôstojne a vrelo sa pripojila metropola východného 
Slovenska k národnému sviatku. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 43, s. 13. 

47. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 44, s. 10. 

48. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Z archívu Verejnej knižnice 
Jána Bocatia. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 45, s. 10. 

49. ONDREJŠÍK, Tomáš. Košičanov pred sto rokmi bavilo bruslarenie, lyžarenie aj 
saňkovanie. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 46 (2021), 
s. 10. 
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50. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej tlače. 
In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 47, s. 10. 

51. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej tlače. 
In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 48, s. 10. 

52. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej tlače. 
In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 49, s. 10. 

53. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej tlače. 
In Košický večer, 2021, roč. 54, č. 50, s. 10. 

54. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. In Košický večer, 2021, roč. 
54, č. 51, s. 10. 

 
3.3 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca  

Cezhraničná a medzinárodná spolupráca sa rozvíjala najmä v nadväznosti na realizáciu 
a implementáciu projektu v rámci programu Erasmus+ s partnerskou inštitúciou – Městská 
knihovna v Prahe. Cieľom projektu je zlepšenie vzdelávania v knižnici, realizácia vzdelávacích 
aktivít na profesionálnejšej úrovni, a to v rôznych formách. Zefektívnenie marketingu, 
účinnejšia propagácia náučnej literatúry pre potreby informálneho vzdelávania, skvalitnenie 
sprístupnenia informačných zdrojov, lepšie využívanie sociálnych sietí, ako aj rozšírenie 
možností financovania vzdelávania, a to tak v prípade prezenčných podujatí ako aj aktivít 
v online priestore. Získanie nových zručností, poznatkov a zlepšenie profesijných kompetencií 
pomôže zamestnancom pri zavádzaní inovatívnych prvkov vo vzdelávacích procesoch. Za 
týmto účelom sa zamestnanci knižnice zúčastnia mobilít, použitím metódy pozorovania pri 
práci. Prvou projektovou aktivitou bola v dňoch 21. – 22. októbra 2021 prípravná návšteva 
u českého partnera. Jej výsledkom je  dohoda na rozsahu aktivít a rámcových termínov 
konania mobilít v roku 2022. 

Spolupráca pokračovala aj s Knižnicou Maďarskej akadémie vied (MTA Könyvtár és 
információs központ), ktorá koordinuje národný program elektronických informačných 
služieb. V rámci neho získala knižnica bezplatný prístup k 9 najvyhľadávanejším maďarským 
databázam poskytujúcim prístup k e-knihám.  

Knižnica dlhodobo spolupracuje i s partnerskými knižnicami v Českej republike. Vďaka 
spolupráci s Městskou knihovnou v Prahe majú čitatelia našej knižnice prístup k bezplatnému 
sťahovaniu e-kníh z fondu pražskej knižnice prostredníctvom nášho online katalógu. Vďaka 
spolupráci s Provozovňou ekonomickej fakulty Českej zemědelskej univerzity v Prahe sme ako 
prvá knižnica na Slovensku zriadili konzultačné stredisko na realizáciu Virtuálnej univerzity 
tretieho veku a umožnili seniorom na nej študovať. 
 

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 
4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 Zastupiteľstvo  KSK  uznesením č. 480/2020 zo dňa 15.12.2020 schválilo Rozpočet 
príspevkovej organizácie na r. 2021 vo výške EUR 844.634,-.  

-  Rozpočtovým opatrením č. B1 z 3.5.2021 došlo k navýšeniu rozpočtu o sumu EUR 
8.000,- na nákup kníh. 

-  Rozpočtovým opatrením č. B2 z 22.7.2021 došlo k navýšeniu rozpočtu o sumu EUR 
5.050,- na spolufinancovanie projektov. 

-  Rozpočtové opatrenie č. B3 z 8.9.2021 navýšilo rozpočet o čiastku EUR 18.337,- , ktorá 
bola použitá na obnovu výpočtovej techniky. 
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-  V zmysle rozpočtového opatrenia č. B4 zo dňa 4.11.2021 bol rozpočet navýšený 
o sumu EUR 5.100,-. 

 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Skutočnosť /čerpanie 

k 31.12 

Bežný transfer 844.634,-  881. 121,-  881.121,-  

Kapitálový transfer 0  0  0  

Spolu 844.634,-  881.121,-  881.121,-  

 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

1.006.224,- 1.001.797,- 

 
 
 

Príjmy celkom Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a 
transfery 

Príjmy z 
prenájmu 

Iné nedaňové 
príjmy 

Zostatok 
prostriedkov z 
predch. rokov 

 
1.006.223,- 

 
881.121,- 

 
91.881,- 

 
5.744,- 

 
27.477,- 

 
77.482,- 

 
 

Výdavky celkom Mzdy, platy a OOV Odvody Tovary a služby Bežné transfery Kurzové rozdiely 
 

1.001.797,- 443.246,- 182.293,- 358.434,- 17.824,- 0 
 
 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 
 

1,001.797,- 919.251,- 82.546,- 

 
Fungovanie knižnice v r.2021 výrazne ovplyvnila pandémia COVID-19. Z dôvodu 

obmedzenia návštevnosti pobočiek došlo k zníženiu vlastných príjmov . Výnosy z predaja 
služieb klesli v r.2021 oproti r.2020 o 15,95 %. Ešte výraznejší je pokles  príjmov v porovnaní   
s  r. 2019 – až o 39,66% (vtedy dosiahla knižnica tržby z predaja služieb v sume EUR 41.033,-).  
Výrazný podiel na financovaní činnosti predstavovali dodatočné zdroje - granty z Fondu na 
podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a  dotácie z rozpočtov 
mestských častí. 

 
Výnosy celkom r.2021:    EUR    1.032.394,- 
Náklady celkom r.2021:   EUR    1.012.250,- 
Rozdiel – zisk:     EUR          20.141,- 
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VÝNOSY

Popis výnosov (účet a názov) r.2020 r.2021
602 - Tržby z predaja služieb 29 458 24 760
z toho:     -  nájomné 8 006 5 744
                    - zápisné deti 797 517
                    - zápisné dospelí 16 117 14 771
                    - upomienky 3 966 3 471
                    - kopírovanie 337 199
                    - ostatné služby (MVS, rešerš,...) 235 58
604 - Tržby z predaja kníh 441 569
648 - Ostatné výnosy s prev.činností 6 581 8 012
z toho:     -  stratené knihy, burza kníh,... 524 565
                    - rezervácie, ostatné služby 1 256 1 357
                    - dobropisy 4 476 4 780
                    - počítačové kurzy 325 442
                    - odpis premlčaných záväzkov 0 835
653 - Zúčtovanie rezerv 8 396 8 550
657 - Zúčtovanie opravných položiek 108 0
662 - Bankové úroky 9 15
691 - Výnosy z bežných transférov - VÚC 843 871 881 121
692 - Výnosy z kapitálových transférov 48 252 46 337
693 - Výnosy z transférov zo ŠR a od iných subj.VS 17 169 60 860
z toho:     - kultúrne poukazy 437 0
                   - z rozpočtu mestských častí 2 400 3 600
                   -  FPU, Fond na podporu kultúry nár. menšín 4 755 45 331
                   - refundácia z Úradu práce 9 577 8 789
                   - dotácia MH COVID 19 0 3 140
694 - Výnosy z kap.transférov zo ŠR 750 320
695 - Výnosy z bežných transférov od ES / ERASMUS+ 0 1 150
697 - Výnosy z transf. od ost.subjektov mimo VS 100 700

Suma v EUR 
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NÁKLADY

Popis nákladov (účet a názov) r.2020 r.2021
501 - Spotreba materiálu 95 724 127 642
502 - Spotreba energie 73 943 77 605
504 - Predaj kníh 441 569
511 - Opravy a udržiavanie 40 009 58 430
512 - Cestovné 401 36
513 - Náklady na reprezentáciu 114 51
518 - Ostatné služby 54 528 63 653
521 - Mzdové náklady 440 142 443 246
524 - Zákonné sociálne poistenie 144 337 151 834
525 - Ostatné sociálne poistenie 5 437 6 305
527 - Zákonné sociálne náklady 24 438 24 154
532 - Daň z nehnuteľnosti 1 852 1 852
538 - Ostatné dane a poplatky 1 348 1 262
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 516 476
551 - Odpisy DINM a DIHM 49 002 46 957
553 - Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti 8 550 8 000
563 - Kurzové straty 0 6
568 - Ostatné finančné náklady 159 172

Spolu náklady: 940 941 1 012 250

Suma v EUR 

 
 
Spotrebované nákupy (účet 501) 

V r.2021 predstavoval  nákup kníh a časopisov  najvyššiu položku – EUR 75.851,-. Časopisy 
a denná tlač boli zakúpené v hodnote EUR  9.422,- a knihy v sume EUR 66.429,-. Prostriedky 
na doplnenie knižničného fondu boli prevažne z rozpočtu KSK (EUR 42.341,-), ale podarilo sa 
nám získať aj prostriedky v rámci grantov a dotácií: 

-  z Fondu na podporu umenia – zostatok z r.2020 v sume EUR 19.800,- , na r.2021 bola 
poskytnutá suma EUR 14.000,-, z nej sme vyčerpali len časť EUR 8.868,- a časť EUR 
5.132,- bude použitá na nákup kníh v r.2022, 

-  z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín: 
- česká literatúra – zostatok z r.2020 v sume EUR 970,-, na r.2021 bola poskytnutá 
čiastka EUR 2.500,-,  ktorá bude použitá na nákup kníh v r.2022  
- maďarská literatúra – v r.2021 poskytnutá suma EUR 1.800,-, čiastočne použitá na 
nákup kníh v r.2021 vo výške EUR 722,- a zostatok EUR 1.078,- bude použitý v r.2022 

-   z rozpočtov mestských častí:   Barca  EUR    500,- 
 Jazero  EUR    500,- 
 Západ  EUR    500,- 
 Šaca  EUR 1.700,- 

 
 V priebehu r.2021 sme obnovili počítače na všetkých pracoviskách VKJB (v sume EUR 
24.068,-).  Fond na podporu umenia nám v rámci projektu poskytol finančné prostriedky EUR 
7.000,-na nové interiérové vybavenie pobočky v Šaci (celkovo sme nakúpili nové police, 
nábytok v sume EUR 9.537,-).  
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 Sumu EUR 1.711,- predstavujú výdavky na hygienické opatrenia a nákup ochranných 
pomôcok nevyhnutných na zabezpečenie ochrany zdravia tak zamestnancov ako aj 
návštevníkov knižnice v súlade s nariadeniami hygienikov. 
 Ostatné položky prestavujú spotrebu materiálu ako  kancelárske a čistiace potreby, 
spotreba materiálu na údržbu a bežné opravy, na nákup PHM.... 
 
 Spotreba energií (účet 502) predstavuje spotrebu elektrickej energie, tepla a vody. 
Spotreba energií v r.2021 bola vyššia o 4,95%  oproti spotrebe v r.2020. 
  
Spotreba energií spolu: r.2019  EUR 77.408,- 
    r.2020  EUR 73.943,- 
    r.2021  EUR 77.605,- 
 
Opravy a udržiavanie (účet 511) 
 V priebehu r.2021 pokračovala knižnica vo výmene okien  v budove na Hlavnej 48 na 
1. poschodí (EUR 16.284,-). Bol obnovený elektrický zabezpečovací systém (EZS) v budove na 
Hlavnej 48 (EUR 17.426,-) a vymaľovaná a čiastočne zateplená miestnosť riaditeľne (EUR 
2.986,-). 

 V rámci projektu „Dobré miesto pre dobré knihy“, ktorý podporil Fond na podporu 
umenia, boli upravené priestory na našej pobočke v Šaci  - bola vymenená podlahová krytina, 
vymaľované priestory (EUR 8.824,-). 

V budove na Hviezdoslavovej ulici bol opravovaný výťah v dôsledku havarijného stavu 
(EUR 9.996,-) a v dôsledku poruchy bol opravovaný EZS (EUR 1.875,-). 

Ostatné náklady na opravy a udržiavanie súviseli s bežnou údržbou výpočtovej 
a kancelárskej techniky, s údržbou motorového vozidla. 
 
Ostatné služby (účet 518) predstavujú náklady spojené s užívaním priestorov (nájomné, 
upratovanie, deratizácia, poplatky za telefón, internet, revízie elektrozariadení, výťahov, 
zabezpečenie BOZP a PO), náklady na školenie, na honoráre a zmluvy s autormi, poštovné... 
 
Osobné náklady (účty 521 až 527) predstavujú mzdové náklady a zákonné sociálne 
poistenie. Priemerná mzda jedného zamestnanca bola EUR 849,65. Vekový priemer 
zamestnancov je 48,46. 
 V zmysle kolektívnej zmluvy prispieva knižnica poisteným zamestnancom na 
doplnkové dôchodkové poistenie vo výške  2% alebo 3% z vymeriavacieho základu podľa veku 
zamestnanca. V r.2021 predstavoval príspevok na DDP čiastku EUR 6.305,-. 
 Zákonné sociálne náklady pozostávajú z príspevku na stravu zamestnancov (EUR 
17.708,-), povinného prídelu do sociálneho fondu (EUR 4.266,-)  a náhrady príjmov pri PN (EUR 
2.071,-). 
 
Ostatné dane a poplatky a ostatné náklady (účty 532 až 548) predstavujú platby dane 
z nehnuteľnosti, koncesionárske poplatky, poplatky za odpad, členské príspevky a ďalšie 
poplatky (notárske, za podané projekty...). 
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4.2 Správa majetku 
VKJB poskytuje svoje služby v 9 pobočkách – 7 pobočiek je v podnájme, pobočka na 

Hviezdoslavovej je v prenajatej budove od mesta Košice a objekt na Hlavnej 48 je vo 
vlastníctve KSK. 

Objekt na Hlavnej 48 je pamiatková budova s certifikátom bezbariérovej budovy. Časť 
priestorov bola zrekonštruovaná v r.2012 v rámci projektu KSK Ostrovy kultúry – Otvorená 
zóna 4. V r.2020 boli vymenené okná na 2.poschodí a čiastočne bol zateplený strop budovy. 

V r.2021 boli vymenené okná na 1.poschodí, vymaľovaná a čiastočne zateplená kancelária 
riaditeľky a bol obnovený zabezpečovací systém s kamerovým systémom. Nakoľko ide 
o historickú budovu a rekonštrukcia bola zrealizovaná ešte v r. 1996, je potrebné opraviť 
fasádu vrátane opravy balkóna. Zatečená fasáda potrebuje nový náter. 
 

1. Opravy a údržba  
Celkový objem financií  Poznámka 

59.430,-  
 

   V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

Hlavná 48 Výmena okien 1.posch. 16.284,- KSK  

Hlavná 48 Oprava EZS 17.426,- KSK  

Pobočka Šaca 

maľovanie priestorov, 
výmena podlahovej krytiny 

(+nové interiérové 
vybavenie) 

8.824,-  + 
(9.537,-) 

Projekt FPU (7.000,-) 
+ KSK (11.361,-) 

 

Výťah 
Hviezdoslavova 5 

Výmena rozvádzača,  
 kabínových dverí, ovládačov  

9.996,- KSK Havarijný stav 

 
 

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 

Názov 
akcie 

Termín realizácie 
celej investičnej akcie 
(začiatok – koniec) 

Realizované práce 
v danom roku  

Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

      
 
V r.2021 neboli vykonávané žiadne rekonštrukcie či novostavby. 
 

3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 
Prenájom nami spravovaných priestorov 

Na základe zmluvy o nájme nebytového priestoru so spoločnosťou Gabriela Sotáková 
– GAROMI prenajímame časť priestorov v objekte Hlavná 48. Spoločnosť GAROMI uhrádza 
mesačné nájomné a náklady na služby spojené s užívaním priestorov (elektrická energia, voda, 
teplo, zrážková voda).  

Časť priestorov využíva bezodplatne subjekt Košice  Región Turizmus na základe 
zmluvy o výpožičke – hradia iba náklady spojené s užívaním priestorov, nakoľko sa jedná 
o subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. 
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Za účelom zriadenia kancelárie pre zamestnanca EUROPE DIRECT KOŠICE bola daná do 
užívania KSK časť priestorov na prízemí v budove na Hlavnej 48. 
 

Objekt – stručná špecifikácia, 
adresa 

 
Nájomník Trvanie nájomného vzťahu 

od - do 

Výška získaných 
prostriedkov z nájmu 

(vrátane služieb spojených 
s nájmom) za rok 2021 

Hlavná 48 
Zmluva o výpožičke č. 1/2013 

Košice Región 
Turizmus 

01.07.2013 – 28.02.2022 6.793,- 

Hlavná 48 
Zmluva o úhrade nákladov 

 č. 21/0017/2021-00049 

Košický samosprávny 
kraj 

 
17.12.2021 - neurčito 0,- 

Hlavná 48 
Zmluva o nájme nebytového 

priestoru č. 1/2015 

Gabriela Sotáková - 
GAROMI 01.05.2015 - neurčito 

 
5.717,- 

 
Nájomné vzťahy, kde je knižnica v podnájme 
 

Objekt 
– stručná špecifikácia, adresa 

Prenajímateľ - 
vlastník 

Trvanie nájomného 
vzťahu 
od - do 

Výška výdavkov na nájom 
(vrátane služieb spojených 

 s nájmom) 
 v roku  2021 

P2 – KVP, Hemerkova 39 OMIDA s.r.o., Košice 01.07.2011 - neurčito 16.747,- 

P5 – Barca, Abovská 32 
Mestská časť 

         Košice-Barca 
 0,- 

P7 – Terasa, Tr. SNP 48/A 
Bytový podnik mesta 

Košice, s.r.o. 
01.01.1993 – 31.12.2022 7.704,- 

P11 – Jazero, OC Čingov, 
Uralská 3 

Mestská časť Košice – 
Nad jazerom 

01.03.2006 - neurčito 5.550,- 

P13 – Furča, OC Torysa,  
Jaltská 2 

PB Capital a.s. 
 Košice 

01.02.2016 - neurčito 5.803,- 

P14 – Šaca, Kultúrne stredisko 
Železiarenská 7 

Mestská časť 
Košice-Šaca 

01.01.1985 - neurčito 2.969,- 

Prezidentská knižnica, 
Hlavná 27 

Východoslovenská 
galéria 

01.07.2015 - neurčito 0,- 

 
4.3 Projektová  úspešnosť 
 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov 
projektu 

Cieľ 
projektu - 

stručne 

Finančný 
zdroj, 

program, 
podprogr

am 

Skutočné náklady projektu 
Termín 

realizácie 
Poznámka 

 Získaná 
dotácia 

Zdroje  
z KSK 

Vlastné 
zdroje 

Ostatné Spolu 

1+1  

Prezentácia 
slovenskej 
literatúry 

a jej tvorcov 

FPU  2 230   250  0 0   2 480 
1.8.-

31.3.2022  

Projekt 
v realizácii aj 
v roku 2022   

Dobré 
miesto pre 

dobré knihy 

Zlepšenie 
interiérovéh
o vybavenia 

FPU 7 000 2 500 0 0 9 500 
6.4.-

31.12.2021 
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pobočky 
Šaca 

Knihy na 
dosah  

 Realizácia 
literárneho 
e-magazínu 

 FPU 3 500  450  0  0  3950 
1.1.-

31.12.2021  
  

Knižnica - 
môj ostrov 
pokladov 

Akvizícia 
fondu 

FPU 14 000 1 600 0 0 15 600 1.7.2021-
30.6.2022 

Projekt 
v realizácii aj 
v roku 2022   

Dobré 
čítanie v 

maďarčine 

Akvizícia 
fondu 

FPKNM 1 800 100 0 0 1 900 
1.4.-

31.3.2022 

Projekt 
v realizácii aj 
v roku 2022   

Z českých 
prameňov 

II. 

Akvizícia 
fondu 

FPKNM 2 500 150 0 0 2 650 1.4.-
31.3.2022 

Projekt 
v realizácii aj 
v roku 2022   

Dobrá prax 
inšpiruje 

Mobility 
zamestnanc

ov 
Erasmus+ 15 200 0 0 0 15 200 

7.9.2021-
7.9.2022 

Projekt 
v realizácii aj 
v roku 2022   

Knihy a 
vzdelávanie 

- cesta k 
rozvoju 

osobnosti 

Akvizícia 
fondu 

MČ Košice-
Západ 500 0 0 0 500 

1.polrok 
2021  

Čítanie a 
kreativita 

pre 
všetkých 

Akvizícia 
fondu 

a aktivity 

MČ Košice-
Barca 

500 100 0 0 600 2021  

Kniha – vždy 
nový zážitok 

Akvizícia 
fondu 

MČ Košice-
Nad jazerom 500 0 0 0 500 

1. polrok 
2021  

Nákup 
knižničného 

fondu a 
realizácia 

informačno-
kultúrnych 

podujatí 

Akvizícia a 
aktivity 

MČ Košice-
Šaca 

1 700 0 0 0 1 700 2021  

Záhradkársk
e 

vademecum 

Vzdelávací 
cyklus 

MČ Košice-
Západ 

400 100 0 0 500 2. polrok 
2021 

 

 
Dobré miesto pre dobré knihy – Cieľom projektu bolo skvalitnenie interiérového vybavenia 
pobočky Šaca, tak aby boli vytvorené vhodné podmienky pre výkon odbornej činnosti, 
poskytovanie služieb používateľom, samostatné štúdium a pre organizovanie podujatí a 
záujmovej činnosti. Obstarali sme 16 ks otvorených obojstranných knižničných regálov s 
medzistenou, 35 ks otvorených jednostranných regálov a 6 kresielok a 3 stolíky pre 
vytvorenie čitárne. Okrem toho sme pobočku vymaľovali, položili novú podlahovú krytinu 
a okná opatrili vertikálnymi žalúziami.  
 
1+1 - Projekt 1+1 je pokračovaním rovnomenného projektu, ktorý VKJB úspešne realizuje od 
roku 2016. Naším cieľom je predstaviť čitateľom knižnice aj širokej verejnosti súčasných 
literárnych tvorcov, autorov umeleckej, žánrovej a populárno-náučnej literatúry, v širšom 
kultúrnom kontexte. Zámerom projektu je pokračovať v osvedčenom formáte a vysokom 
profesionálnom a kreatívnom prevedení kultúrno-vzdelávacích aktivít VKJB. Naším cieľom je 
priblížiť verejnosti súčasnú literárnu a kultúrnu scénu a zvyšovať tak jej vzdelanostnú úroveň 
a stimulovať čitateľskú gramotnosť. Projekt bude realizovaný formou literárnych večerov: 
literárnych besied a autorských čítaní. Podľa osvedčenej koncepcie si každý autor k sebe 
prizve ďalšieho hosťa, pôsobiaceho v niektorej kultúrnej alebo umeleckej oblasti – niekoho, s 
kým je tvorivým alebo ľudským spôsobom spriaznený. Súčasťou vybraných večerov bude aj 
hudobná produkcia. Z podujatí sú vyhotovené videozáznamy, následne uverejnené na 
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stránke knižnice, čím zabezpečíme ich dostupnosť aj pre tých, ktorí sa na podujatí nemohli 
zúčastniť. 
 
Knihy na dosah – literárny portál Knihy na dosah realizuje VKJB od roku 2017. Portál je 
dostupný cez doménu www.knihynadosah.sk, cez webstránky viacerých knižníc, zdieľajú ho 
všetky knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a PSK, dostupný je aj cez hlavnú stránku 
KSK. Zámerom je podporovať tvorbu autorov a naďalej prinášať čitateľom portálu hodnotný 
obsah, ktorý bude propagovať literatúru a knihy dostupným spôsobom. Zámerom je, aby 
portál bol vizuálne príťažlivý, žánrovo pestrý a dokázal osloviť rôzne vekové kategórie 
čitateľov. Cieľom je urobiť z portálu vyhľadávanú platformou pre literatúru a propagovať 
našich autorov aj v ČR. Pri napĺňaní týchto zámerov využijeme možnosti, ktoré ponúkajú 
novodobé komunikačné prostriedky. Projekt je realizovaný prostredníctvom existujúceho 
portálu, ktorý pravidelne dopĺňame o nové diela a články mapujúce literárne dianie u nás i 
vo svete. Projekt, určený širokej čitateľskej verejnosti, má predpoklady stať sa trvalo 
udržateľným s presahom aj do zahraničného priestoru. 
 
Dobrá prax inšpiruje – výsledkom projektu bude zlepšenie vzdelávania dospelých v našej 
inštitúcii. Chceme robiť vzdelávacie aktivity systematicky a profesionálnejšie prezenčne aj 
virtuálne. S tým súvisí zefektívnenie marketingu, účinnejšia propagácia náučnej literatúry pre 
potreby informálneho vzdelávania, skvalitnenie sprístupnenia informačných zdrojov, lepšie 
využívanie sociálnych sietí, ako aj rozšírenie možností financovania vzdelávania. A to v 
prípade prezenčných podujatí aj aktivít v online priestore. Zamestnanci knižnice sa zúčastnia 
3 skupinových mobilít a bude použitá metóda pozorovania pri práci. Prvou projektovou 
aktivitou bola v dňoch 21. – 22. októbra prípravná návšteva u českého partnera. Jej 
výsledkom je  dohodnutie rozsahu aktivít a rámcových termínov konania mobilít.   
 
Záhradkárske vademecum – vzdelávací cyklus, v rámci ktorého sme zrealizovali 5 prednášok 
zameraných na teoretické i praktické rady pre záhradkárov, a workshop, ktorý bol venovaný 
aranžovaniu rastlín. Tematicky bol cyklus orientovaný na práce v záhrada na jeseň, zaujímavé 
odrody tradičných druhov ovocia i menej známe druhy úžitkových drevín a ich pestovanie v 
našich záhradách, ale aj na okrasné rastliny v medzisezónnom období a ekológiu v záhrade.  
 
Z českých prameňov II – zámerom projektu je budovanie tematickej knižnice v knižnici 
s cieľom posilniť identitu národnostnej menšiny a národnostného povedomia. Príslušníkom 
českej menšiny tak sprostredkujeme kontakt s kvalitnou českou literatúrou a českým 
jazykom prostredníctvom českej beletrie i odbornej literatúry. 
 

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 
 
Stav k 31.12. 

Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

 Úväzok (v %) Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená v roku 
2021 (áno/nie)  

Pozn. 

riaditeľka 100 1 áno  

asistentka riaditeľky 100 1 áno  

Vedúca útvaru knižničných fondov a 
služieb 

100 1 áno  
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Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

 Úväzok (v %) Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená v roku 
2021 (áno/nie)  

Pozn. 

Vedúca útvaru reg., koor. a proj. 
činnosti, krajský metodik 

100 1 áno  

Vedúca útvaru ekon.-tech. 100 1 áno  

Účtovník, správca majetku 100 1 áno  

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

100 1 áno  

Vedúca oddelenia – projektový manažér 100 1 áno  

Knihovník 100 27 áno  

manažér 100 3 áno  

údržbár 100 1 áno  

skladník, upratovač 100 1 áno  

upratovačka 
Spolu tvoria 
222% 

7 áno  VPP - 7 
zamestnancov 

 
Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 40,8  
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 40,1  
Počet novoprijatých 4  
Počet tých, čo odišli 5  

 
Spolupráca s UPSVaR    
Chránené pracovisko   Poskytnutý príspevok  

na činnosť chráneného 
pracoviska 

Digitalizačné pracovisko na HuO – Hlavná 48 
Knihovník – animátor -detská časť beletrie 
v centrálnej požičovni 

 
 

6. Marketing a propagácia  
 
Knižnica propagovala svoje aktivity a podujatia prostredníctvom všetkých dostupných 

informačných kanálov, aj s využitím najnovších technológií. Každá zverejnená informácia 
týkajúca sa aktuálnej činnosti, plánovaných podujatí, resp. ostatných oznamov VKJB sa objavila 
na webovej stránke,  facebookovom a instagramovom profile knižnice.  

 Od januára do decembra 2021 navštívilo stránku www.vkjb.sk 40 861 používateľov. 
Celkový počet kliknutí na stránku bol 236 161. Jeden návštevník sa na stránke zdržal 
v priemere 1,54 minúty. 

Epidemiologická situácia ovplyvnila aj v minulom roku našu marketingovú 
a propagačnú stratégiu. Vo zvýšenej miera sme boli aktívni na sociálnych sieťach a v online 
priestore všeobecne, kde prebiehala podstatná časť našej komunikácie a interakcie 
s verejnosťou.   

V minulom roku najviac zarezonovala virtuálna Hudobná mapa východného 
Slovenska, ktorá čitateľom i širokej verejnosti poskytuje prehľad o našej ponuke v oblasti 
ľudovej hudobnej kultúry regiónov Abova, Zemplína, Spiša, Gemera a Šariša. Dostať do 
povedomia hudobné oddelenie knižnice je tiež zámerom Hudobného kalendária, ktoré je 
rovnako ako Hudobná mapa súčasťou našej virtuálnej knižnice. Aby sme nestratili kontakt 
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s čitateľmi a priaznivcami knižnice na facebookovom a instagramovom profile, priebežne sme 
vyhlasovali rôzne súťaže a výzvy  (Predstavte si, že, Literárny hlavolam). Na týždennej báze 
sme uverejňovali tipy na zaujímavé knižné tituly z nášho fondu. Veľkému úspechu sa opäť 
tešila vedomostná súťaž Literárni detektívi, kde sme najúspešnejších účastníkov odmenili 
vecnými cenami.  

Pri príležitosti Svetového dňa kníh a autorských práv sme pripravili propagačné videá 
na podporu čítania. Videá, kde známe osobnosti slovenského a českého kultúrneho života 
predstavovali svoje knižné tipy na zaujímavé a hodnotné čítanie, sme na sociálnych sieťach 
facebook a instagram uverejňovali od 19. – 23. apríla. Medzi oslovenými umelcami boli napr. 
oceňovaná česká spisovateľka Bianca Bellová či stand-up komik Silných rečí Martin Hatala 
a ďalší.  

Celkový počet uverejnených príspevkov na sociálnych sieťach bol v uplynulom roku až 
691.  

V roku 2021 sme s podporou Košického samosprávneho kraja a o.z. Priatelia knižnice 
Jána Bocatia vydali kalendár na rok 2022 Ema má knihu s originálnymi ilustráciami Ivety 
Merglovej. Kalendár si záujemcovia mohli zadovážiť na všetkých našich pracoviskách 
a podporiť tak nákup nových kníh. 

Na Mikuláša sme kalendárom a balíčkami kníh obdarovali klientov zariadení: Stredisko 
Sociálnej Pomoci Mesta Košice, Garbiarska 4; DOMKO DSS a Služba Včasnej Intervencie; 
ARCUS-Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov; Krízové centrum pre matky s 
deťmi v Košickej Novej Vsi pod Arcidiecézna charita Košice a VIA LUX - Domov sociálnych 
služieb a zariadenie pre seniorov. Za túto iniciatívu nám  obdarované inštitúciu vyjadrili vďaku 
slovne aj formou ďakovných listov. 

Pozvánky na podujatia v elektronickej podobe sme aj naďalej distribuovali 
prostredníctvom emailov a sms správ čitateľom knižnice, ktorých je 7 612. Ku každej aktivite 
boli vytvorené pozvánky, plagáty, ku kľúčovým podujatiam aj tlačové správy. Informácie k 
podujatiam boli uverejnené na webovej stránke a facebookovom profile knižnice,  
celoslovenskom knižničnom portáli Infolib a webových sídlach: Terraincognita, Kamdomesta 
a Košice online. Plagáty v tlačenej forme sme umiestňovali v kníhkupectvách, školách 
a partnerských inštitúciách. 

O aktivitách knižnice sme informovali aj médiá prostredníctvom tlačových správ 
distribuovaných cez Slovenský syndikát novinárov. Správy o plánovaných podujatiach, 
reportáže z aktuálne realizovaných alebo už uskutočnených akcií boli zverejňované 
v tlačených periodikách, webových stránkach, rozhlase a televízii. Jednotlivé aktivity boli 
propagované aj prostredníctvom regionálnych a knihovníckych periodík s celoslovenskou 
pôsobnosťou. V sledovanom roku bol celkový počet mediálnych výstupov 812 čo je o 347 viac 
ako v roku 2020. Na tomto náraste sa najviac podieľali výstupy na sociálnych sieťach, kde 
počet zverejnených príspevkov narástol až o 330. Výrazne sa zvýšil aj počet výstupov 
v rozhlase a TV z 8 v roku 2020 na 29 v roku 2021. 
 
Propagačné aktivity 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 
Tlačené výstupy 
 
 

90 
Veľkú časť tlačených výstupov (52) tvorili články propagujúce 
fond regionálneho oddelenia. Boli publikované v týždennej 
periodicite v týždenníku Košický večer  pod názvom Starodávne 
zvesti z košických novín; Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. 
Veľkú pozornosť médií si získala Hudobná mapa východného 
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Slovenska, literárny portál Knihy na dosah, podujatia a vybrané 
aktivity knižnice. 

Sociálne médiá 
 
 

691 
Knižnica propagovala svoje aktivity veľmi intenzívne aj na 
sociálnych sieťach. Na facebookovej stránke knižnice a na 
instagramovom účte sa pravidelne objavovali aktuálne 
informácie o  plánovaných podujatiach, pozvánky, výzvy, súťaže, 
fotografie a krátke správy z už uskutočnených akcií. Vlastnú 
facebookovú stránku má aj portál Knihy na dosah, kde sú 
uverejňované informácie o každom novo publikovanom 
príspevku.  

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 
 
 

29 
Rozhlas a televízia sústredili svoj záujem predovšetkým na 
výstavnú činnosť knižnice. Ich pozornosti neunikla ani Hudobná 
mapa, portál Knihy na dosah aj cyklus besied 1+1. Priniesli tiež 
reportáže a rozhovory o činnosti knižnice všeobecne. 

Iné 
 
 

2 
Prezentácia portálu Knihy na dosah v rámci talkshow Insajd 
litričr, ktorá sa konala v Tabačke. Vydanie kalendára na rok 2022 
Ema má knihu.  

 
7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 

 
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2022 Komentár 
Literárny e-magazín Knihy na dosah Získaná podpora z Fondu na podporu umenia 
Realizácia projektu Dobrá prax inšpiruje, program Erasmus+ Spolupráca s Městskou knihovnou v Praze 
 
Modernizácia pobočky na Terase 

Vytvorenie detského kútika, zmena dispozičného 
riešenia 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2022 - iné Komentár 
 
Prechod na nový knižnično-informačný systém 
 

Zaškolenie zamestnancov, modifikácia v rámci 
rozšírených možností pre potreby VKJB 

 
Rozvíjanie aktivít v online priestore  

Využitie sociálnych sietí, platforma aj Virtuálna 
knižnica VKJB (podstránka hlavnej web stránky) 

 
Prílohy: 
Fotodokumentácia  
KULT  
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