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Identifikačná karta 
 
Všeobecné informácie 

Názov: VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA V KOŠICIACH 
Sídlo - adresa:  Hlavná 48, 042 61 Košice 
Právna forma:  Príspevková organizácia KSK 
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Telefón:  055/6223291 
Fax:  - 
E-mail:  vkjb@vkjb.sk 
Web stránka:  www.vkjb.sk 
Celkový počet zamestnancov 
k 31.12. 44 
fyzický stav  41 
prepočítaný stav 41,6 
z toho:   

odborní zamestnanci 35,6 
ostatní zamestnanci 6 

Počet spravovaných objektov 1 
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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  
V roku 2022, ktorého začiatok bol poznamenaný protipandemickými opatreniami a s tým 

súvisiacim obmedzením služieb knižnice, sme zaznamenali výrazný nárast počtu 
registrovaných čitateľov a návštevnosti. Vďaka cieleným marketingovým a PR aktivitám sme 
v decembri 2022 mali 10 583 registrovaných čitateľov, čím sme sa priblížili k stavu pred 
covidom (v roku 2021 to bolo 7 612). Počet výpožičiek kníh narástol o takmer 24 % na 
bezmála 290 tisíc (v roku 2021 to bolo 230 tis.).  

V priebehu roka služby knižnice využilo takmer 127 tisíc návštevníkov (v roku 2021 ich 
bolo 86 tis). Tento ukazovateľ sa týka iba návštevnosti v službách a čitateľov, ktorí si prišli 
požičať knihy, nezahŕňa návštevnosť podujatí. 

Najvyšší nárast registrovaných čitateľov mali pobočky, v ktorých sme v uplynulých 
mesiacoch modernizovali priestory a vybavenie. V pobočke Šaca bol nárast 89,7 %, na sídlisku 
KVP o takmer 77 %. Ide o dôkaz, že modernizácia má priamy pozitívny vplyv na nárast počtu 
čitateľov. Vynovením pobočky na sídlisku KVP sme vytvorili zázemie pre klubovú činnosť, v 
knižnici funguje detský klub „Klubík“, Klub „matiek kamarátiek“, Klub seniorov.  

Používatelia zaregistrovaní vo Verejnej knižnici Jána Bocatia predstavujú 4,67 % z 
celkového počtu obyvateľov Košíc, pričom štandard je 2,5 - 5 %.  

Sledovaný rok bol bohatý na úspešnú projektovú činnosť, z 18 podaných sme mali 15 
schválených projektov, vďaka ktorým sme získali 243 241 € mimorozpočtových prostriedkov 
na rozvojové aktivity. Úspešne sme ukončili cezhraničný projekt v programe Erasmus+ 
realizovaný s Městskou knihovnou v Prahe „Dobrá prax inšpiruje“. Unikátna aktivita našej 
knižnice, ktorým je literárny e-magazín Knihy na dosah, získal aj v roku 2022 finančnú 
podporu od Fondu na podporu umenia a dosiahol rekordnú viac ako 41 tisícovú návštevnosť.  

V máji 2022 sme prešli na nový knižnično-informačný systém Tritius, ktorý nám umožňuje 
maximálnu automatizáciu úkonov, vrátane elektronickej komunikácie s čitateľmi. Tritius je 
webový cloudový systém 3. generácie a je považovaný za najprepracovanejší aktuálne 
dostupný systém.  
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2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
Úspechy: 

- Nárast počtu registrovaných čitateľov na úroveň porovnateľnú s rokom pred vírusovou 
pandémiou na takmer 11 tis. 

- Úspešná realizácia cezhraničného projektu podporeného z programu Erasmus+ 
„Dobrá prax inšpiruje“, ktorého výstupy boli prezentované riaditeľkou v príspevku na 
medzinárodnej knihovníckej konferencii Infos a celoslovenskom seminári zameranom 
na inovatívne aktivity knižníc, ako aj zborníkoch. 

- Pokračovanie e-univerzity tretieho veku rozšírením tém v nových semestroch. 
- Dosiahnutie rekordnej návštevnosti literárneho e-magazínu Knihy na dosah, ktorý VKJB 

realizuje od roku 2017, portál sa zaradil medzi najčítanejšie magazíny o literatúre na 
Slovensku. 

- Úspešná realizácia atraktívneho formátu multižánrových besied s autormi 1+1, 
z ktorých vznikli video nahrávky dostupné vo Virtuálnej knižnici VKJB, YouTube 
a sociálnych sieťach. 

Slabé stránky: 
- Komplikovaná a nevyspytateľná finančná situácia súvisiaca s enormným nárastom cien 

energií a nájomného. 
- Nemožnosť využívať všetky priestory v sídle knižnice na Hlavnej 48, (knižnica je 

správcom objektu) na zamýšľané rozvojové aktivity a projekty. Z rozhodnutia 
zriaďovateľa bola časť zaujímavých bezbariérových priestorov na prízemí daná 
k užívaniu iným organizáciám, ktoré neplatia nájom, čo znižuje príjem organizácie 
z vlastnej činnosti. 
 

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 
 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2021 2022  Poznámky 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice spolu  7 612 10 583  

počet výpožičiek spolu  242 481 325 578  
z toho absenčných  231 340 285 636  
z toho prezenčných  11 141 39 942  

knižničný fond  - stav/počet 212 699 203 880  

Počet návštevníkov knižnice spolu  151 348 255 053  

Počet návštevníkov na podujatiach knižnice  65 229 128 126  

v tom platená návštevnosť 7 612  10 583  

neplatená návštevnosť  151 348 255 053  
Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 

(celkový počet aktivít)  184  612  

Finančná oblasť 2021 2022  

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu      
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náklady na činnosť knižnice spolu     1 012 250  1 127 624  

celkové náklady na nákup kníh 75 851 67 086  

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  625 539 768 560  

Prevádzkové náklady 234 380 213 717  
Kapitálové výdavky  0 0  

Bežné výdavky  

výdavky na prevádzku  919 251 990 647   

výdavky na činnosť  82 546 78 643   

    

 Príjmy spolu 1 032 394   1 129 033  

Transfer od zriaďovateľa   

na bežné výdavky  881 121 979 041   

na kapitálové výdavky  0 0   

spolu  881 121  979 041  

Ďalšie príjmy   

z prenájmu  5 744 9 440   

z vlastnej  činnosti  21 949  32 564  

dary a sponzorské  0  0  

spolu  27 693  42 004   

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 0   183  získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest 0 0  

domáce projekty: tuzemské granty spolu  38 470  37 511  

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu  12 160  3 040  

počet podaných projektov  19  18 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  14  15 

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu   57 673 243 214,62  

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2021 2022   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

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

počet nových partnerstiev  3  3   

počet nových kľúčových aktivít  4  4  

počet kľúčových mediálnych výstupov  70   96 

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

Strategický rozvoj 2021 2022   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

vlastný ukazovateľ rozvoja     

definovať, iba ak bol 
nejaký špecificky 
stanovený 

plnenie prioritných cieľov v roku 2022 Stanovené ciele boli splnené  popis 
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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.   
Opatrenia a aktivity: 

- periodické publikovanie tematických článkov z dobovej tlače fondu regionálneho 
oddelenia v Košickom večeri, 

- pravidelná prezentácia lokálnych umelcov vo forme výstav v centrálnej knižnici a na 
pobočkách, 

- systematické doplňovanie hudobnej mapy východného Slovenska a budovanie 
ďalších regionálnych databáz, 

- rubrika Osobnosti Košíc vo Virtuálnej knižnici, 
- prezentácia regionálnych dejín prostredníctvom pravidelnej prednáškovej činnosti  

v spolupráci s Dejepisným spolkom 
 

2. Program Kultúrny cestovný ruch     
Zámer: zviditeľniť Košický kraj prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu 
Indikátory: nové produkty kultúrneho cestovného ruchu 
Opatrenia a aktivity: 

- nové exteriérové podujatia v spolupráci s mestskými časťami v Košiciach zamerané na 
propagáciu a prezentáciu knižnice – Piknik v parku (MČ Košice-Barca), Veľký knižný 
swap (MČ Košice-Západ), aktivity projektu Prečítané leto (MČ Košice-KVP, Košice-
Záapd) 

 
3. Program: Kreatívny priemysel          

Zámer: generovať ekonomické benefity z kultúry 
Opatrenia a aktivity: 

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

4. Proces optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení      
Opatrenia a aktivity: 

- aktívne získavanie mimorozpočtových zdrojov aj od miestnej samosprávy na nákup 
kníh, podujatia, modernizáciu priestorov (granty, mestské časti, kultúrne poukazy), v 
roku 2022 spolu viac ako 243 tisíc € na 15 úspešných podporených projektov, 

- realizácia programov celoživotného vzdelávania – Univerzita 3. veku, neformálne 
vzdelávacie cykly, rozvíjanie aktivít smerom k jednotlivým komunitám, klubová 
činnosť, 



 

8 
 

- aktívne využívanie regionálneho bohatstva knižnice na prezentačné a vzdelávacie 
aktivity, 

- zapojenie knižnice do projektu Benchmarking knižníc, 
- modernizácia interiérového vybavenia knižnice – vytvorenie klubovne v pobočke KVP 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2022 

 Aktivita Popis 

Dobrá prax inšpiruje 

Projekt v programe Erasmus+ zameraný na mobility zamestnancov 
knižnice do partnerskej organizácie – Městská knihovna v Praze, 
formou pozorovania pri práci. Cieľom bolo zlepšenie profesijných 
kompetencií a získanie nových zručností a poznatkov.  

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. 

KIS Tritius Implementácia nového knižnično-informačného systému Tritius 

Klubovňa v pobočke KVP Vytvorenie komunitného priestoru v pobočke KVP, nové 
interiérové vybavenie za účelom stretávania lokálnych komunít  

 

3.1 Plnenie štandardov 
 
Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2022 
Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2% z knižného 
fondu 

 3,11% 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur  
na knihu 

 10,43€ 

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 

94 

Počet 
prevádzkových hodín 

min. 50 hodín / 
týždeň  

 52,5 

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. 

9 145,44 

Počet výpožičiek na 1 čitateľa 
 

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

27 

Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných knižnicou 

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

14 
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Počet marketingových aktivít so 
zameraním na propagáciu knižnice 

4 Články z archívu VKJB pre Košický večer, 
Letné outdoorové podujatia, letná 
čitáreň, promovanie aktivít v médiách 

92 

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika a digitalizácia  

4 Vydané bibliografie, metodické materiály, 
publikačná činnosť z regionálnych fondov, 
vystúpenie na konferenciách a 
seminároch, spracovanie pomôcok pre 
účely bádania v regionálnych zbierkach 
(katalógy, retrospektíva...); digitalizácia – 
prevod knižničného dokumentu do 
elektronickej formy   za účelom ochrany 
a sprístupnenia – digitalizácia vzácnych 
dokumentov, periodík, knižných lístkov, 
pohľadníc, AVD...) 

6 

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 

8  232 

 
Počet podujatí zamerané na 
celoživotné vzdelávanie 

 
2 

 
 

227 

 

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

1. Knižničné fondy 

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

Stav k 31. 12. 2021 212 699  

Kvantitatívne ukazovatele: 
k 31 . 12 . 2022 

Knižničné jednotky 

Prírastky knižničného fondu 9 000  

Úbytky 17 819  
Celkový stav knižničného fondu 203 880  

 
Čerpanie finančného príspevku zriaďovateľa na nákup neperiodického knižničného 

fondu k 31. 12. 2022 vrátane spoluúčastí grantov, projektov a dotácií bol 41 674,48 €. 
Z rozličných grantových systémov sme čerpali 28 600 €. V priebehu roka na nákup KF prispeli 
aj niektoré mestské časti i individuálni darcovia. Prehľad čerpania všetkých zdrojov na nákup 
KF k 31. 12. 2021 uvádzame v tabuľke. 
 

Názov suma účel použitia 
MÚ MČ ŠACA 1 550,00  

nákup knižničného fondu z dotácií 
MČ, a sponzorských príspevkov 

čitateľov, burzy a O.Z. PKJB 

MÚ MČ KE-Nad jazerom 400,00  
MÚ MČ KE-Barca 400,00  
MÚ MČ KE-Západ 400,00  
MÚ MČ KE-Staré mesto 700,00  
Sponzorský príspevok čitateľov Centrálnej knižnice 119,07  
Priatelia knižnice Jána Bocatia o.z. 2 150,00  

Burza pobočka Barca a Centrálna knižnica 787,73  
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Fond na podporu umenia - akvizícia 2021 5 131,73  

nákup knižničného fondu  
z grantových projektov 

Fond na podporu umenia - akvizícia 2022 10 650,93  
Grant MK SR kultúrne poukazy 183,00  
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2021 
Cz 2 500,00  
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2022 
Cz 241,32  
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2021 
Hu 1 077,78  
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2022 
Hu 1 068,51  
KSK knižný a špeciálny fond 41 674,48  

príspevok zriaďovateľa 
KSK periodiká 9 620,00  

SPOLU 78 654,55    

 
V máji 2022 sme prechádzali z KIS Clavius (k dátumu prechodu prírastkovaných 1 589 

kn. j.) prechádzali na nový KIS Tritius. Pred prechodom na nový KIS sme pripravovali databázy. 
V priebehu roka 2022 oddelenie akvizície a katalogizácie spracovalo 9 000 knižničných 
jednotiek (ďalej kn. j.), pracovníci hudobného oddelenia 992 kn. j. (91 hudobnín a 901 AV 
médií) a 84 kn. j. (staré tlače, katológy výstav a knihy) na regionálnom oddelení.  

Akvizičná činnosť bola zameraná na pravidelné sledovanie knižného trhu, edičných 
plánov a profiláciu fondu s prihliadnutím na možnosti a zameranie knižnice rešpektujúc 
potreby a požiadavky čitateľov a možnosti i podmienky financovania. Do KF bolo 4 071 kn. j. 
zakúpených z príspevkov KSK (vrátane spoluúčastí grantov), zo sponzorských príspevkov 567 
kn. j.,  z grantových príspevkov 1 983 kn. j., z darov pribudlo 1 449 kn. j., iným spôsobom sme 
nadobudli 856 kn.j. (náhrady, preprírastkované, prílohy, LP a SP platne presunuté z ručnej 
evidencie do KIS Tritius). 
 

 
 

KF sme doplňovali predovšetkým u dodávateľov s najvyšším rabatom (priemerný rabat 
28,12 %) a priemerná nadobúdacia cena za 1 kn. j. bola 10,43 €. V priebehu roka sme 
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zrealizovali 164 objednávok, spracovali 210 faktúr od 21 dodávateľov zo 15 zdrojov 
financovania.  
Z prírastkov KF za rok 2022 tvorí fond beletrie 6 364 kn. j (z toho 1993 kn. j. pre deti a mládež), 
1 660 kn. j. fond náučnej literatúry (z toho 199 kn. j. pre deti a mládež) a 976 kn.j. špeciálne 
dokumenty (hudobniny, AV médiá, a el. zdroje). Jazykovo najpočetnejšie boli zastúpené kn. j 
v slovenskom jazyku (78,5%), českom jazyku (13,3%), anglickom (2,6%), maďarskom (2,8% ) 
a ostatné jazyky (2,8%). 
 

 
 

Všetky jednotky boli v priebehu roka menne a vecne katalogizované, priebežne sa 
opravovali a doplňovali slovníky a autority v KIS Tritius. Začiatkom roka sme sa na oddelení 
sústredili na prípravu prechodu na nový KIS systém a s tým súvisiace kontroly a čistenia 
jednotlivých databáz. Celý fond  je spracovaný  v KIS Tritius,  k 31. 12. 2022 sme zrušili ručnú 
evidenciu (fond LP a SP platní bol prevedený do KIS Tritius ako iný spôsob nadobudnutia). Vo 
voľnom výbere je  kn. j. 90,12 % KF, v študovniach s prezenčným vypožičiavaním 6,49 % 
a v  skladoch 3,38 % KF. Okrem titulov, ktoré má knižnica vo vlastnej evidencii, je ponuka KF 
vďaka spolupráci s Mestskou knižnicou v Prahe obohatená o 2 734 voľne stiahnuteľných e-
kníh. V priebehu roka 2022 knižnica kúpou nadobudla 94 titulov periodík (vo finančnom 
objeme  9 620 €), z toho 11 denníkov a 83 titulov časopisov. Z uvedeného počtu je 52 titulov 
v slovenskom jazyku, 26 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 4 071 kn. j., čo predstavuje 
1,92 % obnovy KF, spolu s ostatnými spôsobmi financovania dosahuje obnova KF 3,11%. Vďaka 
nárastu finančných prostriedkov za posledné roky sa nám darí omladzovať vek KF, čo 
uvádzame v nasledovnom grafe.  
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Vek fondu a tzv. „živý fond“ je okrem pravidelného doplňovania KF ovplyvňovaný aj 

systematickou vyraďovacou stratégiou knižnice a jeho aktualizáciou. Systematicky bol z KF 
aktualizovaný na všetkých pracoviskách. V priebehu roka sme nezrealizovali plánovanú 
pravidelnú revíziu na pobočke KVP z dôvodu prechodu na nový KIS Tritius.  

 
 

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

vyradilo 17 819 kn. j. z rozličných dôvodov (z toho 14 690 kn. j. z KIS Tritius a 3 129 kn. j. 
z ručnej evidencie), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 8,37 % z objemu KF. Prehľad 
dôvodov vyradenia uvádzame v tabuľke. 
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dôvod počet 
multiplikát 628 
nahradená 32 
nedobytná 117 
opotrebovaná 3 606 
ostatné dôvody 6 
poškodená 8 
platená strata 3 
redukcia 10 269 
zastaralá 19 
strata 2 
ručná evidencia 3 129 

SPOLU 17 819 

2. Služby 

2.1 Používatelia – čitatelia 
k 31.12.2021 -  7 612 registrovaných používateľov 
k 31.12.2022  -  10 583 registrovaných používateľov 
 

Používatelia zaregistrovaní vo Verejnej knižnici Jána Bocatia predstavujú 4,67 % (2021 
= 3,20 %) z celkového počtu obyvateľov Košíc. (Štandard 2,5 - 5 %). Oproti roku 2021 
kmeňové registrácie vzrástli v priemere o 46,9 %.  V absolútnom čísle ide o 2 971 kmeňových 
používateľov viac 1. Vzrast a pokles za rok 2022 znázorňuje tabuľka. 

 
Najväčší nárast zaznamenala pobočka 

Šaca, 89,7 %. V absolútnom čísle ide o 227 
zaregistrovaných používateľov viac ako v roku 
2021.  Patrí k najmenším pobočkám knižnice, kde 
46 % čitateľov tvorili deti. Dôležité je tu poukázať 
na intenzívnu a pravidelnú individuálnu prácu s 
detským čitateľom,  výbornú spoluprácu so 
základnou a strednou školou v Šaci, s Miestnym 
úradom mestskej časti Šaca a s organizáciami, 
ktoré v tejto mestskej časti pôsobia. Nutné je 
vyzdvihnúť tiež ústretovosť a profesionálny 
prístup pracovníka pobočky Šaca. Výpožičné 
priestory tu prešli čiastočnou rekonštrukciou v 
roku 2021 a prax ukazuje, že aj tento fakt sa 
podpísal pod nárast záujmu o služby tohto 

pracoviska. Nárast čitateľov zaregistrovala tiež pobočka KVP, o   76,  5 %. V absolútnom čísle 
to je o 654 registrovaných používateľov viac. Pobočka KVP je jedna z najväčších pobočiek, ktorá 
má stabilizovanú kmeňovú základňu čitateľov. Vyniká bohatým fondom kníh, výborným 

                                                      
1 Kmeňový používateľ je registrovaný používateľ. Je jedinečne zaregistrovaný používateľ na danom pracovisku, 
na ktorom zaplatil aj registračný poplatok. 

Vzrast a pokles kmeňových 
používateľov za rok 2022 

Pracovisko 
Pokles 

a vzrast v % 
Pobočka Šaca 89,7% 
Pobočka KVP 76,5% 
Pobočka Furča 51,5% 
Pobočka Barca 49,0% 
Centrálna požičovňa 31,0% 
Hudobné oddelenie 28,6% 
Pobočka Nad Jazerom 27,1% 
Pobočka Terasa 21,7% 

PRIEMER 46,9% 
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priestorovým vybavením a taktiež  aktivitami,  ktoré umožňovali tu tráviť voľný čas všetkým 
vekovým kategóriám, ale aj celým rodinám. Detský „Klubík“ pravidelne navštevovali mamičky 
s deťmi od najútlejšieho veku a kolegyne im pripravovali rôzne aktivity v spojitosti s knihou a 
čítaním. Klub matiek kamarátiek –  mladé mamičky sa tu stretávali za účelom diskusie o 
prečítanej literatúre. Klub seniorov navštevoval pravidelne pobočku, ale tiež už tradične sa tu 
realizovali medzigeneračné stretnutia seniorov a detí. Spokojnosť používateľov odzrkadľuje aj  
výborná spolupráca s okolitými školami, s Miestnym úradom mestskej časti sídliska KVP a  s  
ostatnými inštitúciami na sídlisku.  

Pobočka Furča má dlhodobo stabilizovanú čitateľskú základňu. Z praxe možno 
usudzovať, že  v prípade tejto pobočky k nárastu registrácií prispela veľmi dobrá spolupráca so 
všetkými typmi škôl na sídlisku,  tiež intenzívna a pravidelná práca s detským čitateľom, 
ústretovosť a  výborný prístup v práci s čitateľom všetkých vekových kategórií.  

Pobočka Barca je najmenším pracoviskom knižnice a pracovala pre  verejnosť 3 dni v 
týždni. Tu je viditeľná výborná spolupráca predovšetkým s okolitými školami, s Miestnym 
úradom MČ Košice – Barca, s neďalekým Domovom sociálnych služieb a Liečebno-výchovným 
sanatóriom. Zvlášť potešujúce je, že pobočka v hodnotenom  roku v maximálnej miere 
rozvinula spoluprácu so Strednou odbornou školou veterinárnou a prax nám potvrdzuje, že  
jej študenti využívali služby pobočky. Na pobočke Nad jazerom naďalej pretrvával havarijný 
stav celého objektu Čingov/Ural (poškodené a nečisté schodisko vo vstupe, plesnivejúce 
a opadávajúce steny). Podľa slov pracovníkov, toto esteticky nevyhovujúce vstupné prostredie 
spôsobovalo, že knižnicu málo navštevovali deti základnej a materskej školy v sprievode 
pedagógov a dospelým používateľom, najmä seniorom chýbal aj  bezbariérový prístup.   
Samotná pobočka je pekná a aj napriek spomínaným problémom služby obyvateľom sídliska 
poskytovala v plnom rozsahu.  

Pobočku Terasa navštevovali najmä dospelí používatelia,  najviac seniori, ktorí podľa 
slov pracovníčok zvlášť oceňovali dobrý výber literatúry, pútavé podujatia, ústretovosť 
knihovníčok, bezbariérový prístup  a príjemné prostredie. Pracovisko slúžilo svojím priestorom 
aj pestrej  klubovej a výstavnej činnosti.    

V prípade centrálnej knižnice je prioritne budovaný fond a ponúkaný najrozšírenejší 
rozsah služieb. Tento fakt sa podieľal na náraste členskej základne, ale počet registrácií 
ovplyvnila aj intenzívna a pravidelná práca s detským čitateľom, kedy zamestnanci motivovali 
deti k čítaniu prostredníctvom zážitkového  čítania, dramatizácie rozprávok, bábkového 
divadielka a iných aktivít. Skúsenosť ukazuje, že do značnej miery nárast registrovaných 
používateľov ovplyvnili  aj študenti vysokých škôl, ktorí celodenne využívali študovňu 
a oddelenie odbornej literatúry. V neposlednej miere nárast používateľskej základne ovplyvnili 
aj rôzne aktivity organizované knižnicou, ktorých návštevníci sa do knižnice zaregistrovali. 
Registrácie v centrálnej knižnici v hodnotenom období ovplyvnili aj študenti stredných škôl, 
ktorí prišli za účelom informačnej výchovy  a zároveň sa mnohí z nich aj zaregistrovali. Knižnica 
poskytla priestor aj utečencom z Ukrajiny, kedy prišli do centrálnej knižnice a mohli využiť 
fond, priestory, detský kútik, aj počítače s internetovým pripojením. 

V hodnotenom roku jeden používateľ navštívil knižnicu v priemere 12 krát ( 2020 = 
11,31 krát), teda raz za mesiac. Návštevy jedným používateľom na jednotlivých pracoviskách 
vykresľuje nasledujúci graf.  
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Možnosť využiť služby aj neregistrovaným návštevníkom knižnica dávala formou 
jednorazového členstva2 . Tento spôsob využilo  301 návštevníkov. Platné členstvo bolo 
možné získať aj zvýhodnenou formou „Šťastnej hodinky“3 , alebo formou zľavových kupónov 
pri účastí na aktivitách organizovaných knižnicou, tiež iba študentom pri príležitosti Dňa 
študentov, či  deťom z príležitosti Medzinárodného dňa detí. Zvýhodnenú registráciu mohli 
využiť aj študenti stredných škôl, ktorý absolvovali informačnú výchovu. Možnosť využilo 264 
používateľov.  

Na podporu čítania knižnica zorganizovala a zrealizovala 121 informačných výchov, 
pre 2  572 účastníkov. Recipročne sme spolupracovali s niektorými strednými školami, ktorých 
študenti a pedagógovia mohli využiť „zazmluvnené členstvo“4 .  „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. Bezplatné členstvo mohli využiť tiež seniori nad 70  
rokov a slabozrakí a nevidiaci používatelia.  

Pre detských používateľov boli organizované aktivity podporujúce čítanie a do knižnice 
sa tak zaregistrovalo 3 160 detí.  Z celkového počtu používateľov knižnice deti tvoria  29,8 % .  
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 12 používateľov. Verejná knižnica Jána Bocatia sprístupňovala služby 
verejnosti v týždennom výpožičnom čase 52 prevádzkových hodín (štandard 50-60 hodín).  

Január hodnoteného roka bol v súvislosti s epidemiologickou situáciou s 
koronavírusom – COVID 19, vzhľadom na opatrenia ešte obmedzujúci z hľadiska výpožičného 
času, ale všetky pracoviská služieb boli v prevádzke. Od februára už  knižnica poskytovala 
služby v centrálnej knižnici a na pobočkách v plnom rozsahu. V tejto súvislosti je  nutné 
vyzdvihnúť intenzívnu a veľmi dobrú komunikáciu knižnice. Intenzívna bola elektronická 
komunikácia, ktorú knižnica uplatňovala pri zasielaní informácií, pripomienok o  konci 
výpožičnej doby, odpovediach na otázky používateľom, tiež ponúk týkajúcich sa služieb, fondu, 
alebo aj registrácií v knižnici. Komunikácia prostredníctvom e - mailu a SMS, bola využívaná aj 
na informovanie registrovaných používateľov o výpožičnom čase a  o možnostiach 
poskytovaných služieb. Výrazná bola aj osobná komunikácia zamestnancov s jednotlivými 
                                                      
2 Jednorazové členstvo umožňuje návštevníkom bez zaregistrovania sa využívať vybrané služby knižnice (okrem 
výpožičných), počas jedného dňa na všetkých pracoviskách služieb. 
3 Vo vybraný deň, jednu určenú hodinu, majú možnosť noví návštevníci aj používatelia obnovujúci si členstvo, 
zaregistrovať sa za zvýhodnený  polovičný registračný poplatok  
4 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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používateľmi. 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. SMS oznámenia a 
informácie zasielala knižnica používateľom, ktorí neuvádzali v prihlasovacom formulári e-
mailovú adresu. Ako čitateľský preukaz sme akceptovali čipový preukaz. Tak mohli Košickú 
mestskú kartu, ISIC a ITIC kartu používatelia využívať ako čitateľský preukaz.  

V priebehu roka knižnicu navštívilo a jej služby využilo 126 927 (2021 = 86 128) 
návštevníkov. Štatistický ukazovateľ sa týka iba návštevnosti iba v službách. Hromadné 
návštevy používateľov, ktorí si nevypožičiavali dokumenty, do návštevnosti v službách 
zahrnuté neboli. 

Používateľovi, ktorý sa zaregistroval na jednom pracovisku, knižnica umožňovala 
využívať služby na všetkých pracoviskách v plnom rozsahu. Percentuálne porovnanie 
registrácií kmeňových a registrácií z iných pracovísk zobrazuje graf.  

 

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

Od začiatku roka boli pracoviská otvorené v upravenom výpožičnom čase, pri 
dodržiavaní všetkých platných opatrení. Vo februári už knižnica poskytovala všetky služby v 
plnom výpožičnom čase a v plnom rozsahu. Interiéry pracovísk boli pravidelne dezinfikované  
a  priestory centrálnej požičovne, kde je najvyššia návštevnosť verejnosti, ovzdušie čistili 
germicídne žiariče.  

Do mája hodnoteného roka knižnica používala knižnično-informačný systém Clavius, 
ale knižničné fondy a služby sa už od začiatku hodnoteného roka pomaly pripravovali na  
prechod do nového knižničného systému –Trítius5.  Najprv mali zamestnanci možnosť 
využívať skúšobnú verziu programu. V apríli prešli školením pracovníci katalogizácie a v máji 
pracovníci služieb. Od 17. mája boli do Trítia konvertované fondy a od 23. mája služby. 
Od  tohto dátumu centrálna knižnica, všetky pobočky a špeciálne pracoviská pracovali 
a  poskytovali služby v knižnično-informačnom systéme  Trítius6.  Najprv sa riešili chyby 

                                                      
5 Trítius je webový cloudový systém 3. generácie. Ovládanie systému je kompatibilné s Claviom.. Doba vzniku je 
rok  2015 = 6 rokov vývoja, čo znamená, že je modernejší v porovnaní so systémom Clavius, v ktorom knižnica 
pracovala. 
6 Obidva systémy (Clavius, Tritius) umožňujú základné funkcie. Rozdiel je v tom,  aký komfort a  nadstavbové 
funkcie poskytuje pracovníkom a čitateľom.. Clavius je systém 2. generácie,. Klient vyžaduje inštaláciu na PC  pod 
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prostredníctvom Portálu podpory. Po tomto začiatočnom štarte moduly Trítia: Výpožičky, 
Dispečing internetu, Medziknižničná výpožičná služba, Revízia, Akvizícia a  Katalogizácia,  
knižnica plne využívala pri zhromažďovaní, spracovávaní dokumentov a poskytovaní služieb 
čitateľom. S ohľadom na počet čitateľov a zamýšľané rozvojové modernizačné aktivity je pre 
knižnicu nevyhnutné používať knižnično-informačný systém, ktorý umožňuje maximálnu 
automatizáciu úkonov, vrátane komunikácie s čitateľmi. 
 

2.2 Výpožičky, informačná činnosť 

k 31.12.2022 – 285 636 
k 31.12.2021 – 231 340 
 

Absenčné výpožičky7  v porovnaní s rokom 2021 vzrástli v priemere o 23,47 %. Vzrástli 
na každom pracovisku.  Najvyšší nárast zaznamenala pobočka Šaca, 91,48 %. Najmenej vzrástli 
absenčné výpožičky v centrálnej knižnici, o 13,52 %. Prehľad poklesu a vzrastu dokladuje 
nasledujúca tabuľka. 

 

 
Z praxe možno usudzovať, že čitatelia v seniorskom veku navštevovali najmä pobočky 

v blízkosti svojho bydliska, kde si aj vypožičiavali dokumenty a  menej z nich už neprišlo pre 
výpožičku aj do centrálnej knižnice tak, ako „zvykli“ v predchádzajúcich rokoch.  

Jeden používateľ si v roku 2022 absenčne vypožičal, v priemere, 27 dokumentov 
(Štandard 30), čo je o 3 knižničné jednotky menej ako v roku 2021.  Najviac kníh v priebehu 
jednej návštevy bolo vypožičaných na pobočke Terasa, 41,6 (2021 = 35,99), a potom na 
pobočke Nad jazerom 29,2 (2021=31,70). V prípade obidvoch pobočiek možno z praxe 

                                                      
Windowsom. Trítius je webový cloudový systém 3. generácie, inštalácia klienta nie je potrebná, možnosť sa 
prihlásiť z ľubovoľného zariadenia (PC, tablet, mobil).  
7 Pre potreby tohto rozboru boli použité predovšetkým údaje o absenčných výpožičkách, lebo tieto sú z 
hľadiska štatistiky presne definovateľné a vykazovateľné. 

Prehľad vzrastu alebo poklesu absenčných 
výpožičiek podľa jednotlivých miest obsluhy v roku 2022 

Pracovisko Abs. výpožičky 
2021 

Abs. výpožičky 
2022 

2022/2021 

   Porovnanie v % 
Pobočka Šaca 4 540 8 693 91,48 % 
Pobočka Barca 6 368 9 985 56,80 % 
Pobočka KVP 23 976 33 797 40,96 % 
Pobočka Terasa 32 322 45 488 40,73 % 
Pobočka Furča 19 046 26 028 36,66 % 
Hudobné oddelenie 1 931 2 541 31,59 % 
Čitáreň 11 335 14 746 30,09 % 
Bibliobox 6 952 1 901 27,34 % 
Pobočka Nad jazerom 20 571 24 060 16,96 % 
Centrálna knižnica 104 299 118 397 13,52 % 
Spolu 231 340 285 636 23,47 % 
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usudzovať, že ide najmä o registrovaných používateľov v seniorskom veku, u ktorých sa dá 
predpokladať, že disponujú s pomerne značným objemom voľného času a ich čitateľská 
aktivita v porovnaní s ostatnými čitateľmi bola vyššia.  

 
Najmenej, 12,3 knižničných jednotiek na 

jedného používateľa bolo vypožičaných na  
Hudobnom oddelení. Zo štatistických ukazovateľov 
vyplýva, že používatelia prišli do  knižnice raz 
mesačne, ale jednorázovo si vypožičali menej ako 
maximálny počet výpožičiek, čo je 10 knižničných 
jednotiek. V čitárni centrálnej knižnice boli pre 
slabozrakých a nevidiacich prístupné zvukové 
dokumenty na MP3 nosičoch. Pre túto kategóriu 
používateľov sa absenčne vypožičalo   1 660 
audiokníh.   

Absenčné výpožičky podľa druhov literatúry 
znázorňuje nasledujúca tabuľka. Medzi jednotlivými 
druhmi oproti minulému roku došlo k nepatrným 

odchýlkam, a preto možno usudzovať, že výpožičky jednotlivých druhov fondov v porovnaní s 
minulým rokom sú aj tento hodnotený rok vyrovnané. Podstatnú časť výpožičiek tvorila krásna 
literatúra, čo je v súlade s dlhodobým obsahovým zameraním knižnice. Z beletrie čitatelia 
najviac požadovali detektívky, romány pre ženy a romány  na  tému holokaust. Najmenej bola 
žiadaná poézia. Z náučnej literatúry najväčší záujem používateľov bol o životopisy, etiku, 
psychológiu, dejiny a cestopisy. Knihy z oblasti matematiky, techniky a práva boli menej 
žiadané. Najpožičiavanejším autorom v oblasti krásnej literatúry pre deti bol Kinney, Jeff a jeho 
„Denník odvážneho bojka“. 
 

Absenčné výpožičky, percentá podľa druhov fondov 2022    
Pracovisko % % % % % % 
  odb. pre krásna pre odb. pre krásna pre periodiká špec. 
  dospelých dospelých deti deti    dok. 
Centrálna požičovňa 18,75 % 64,30% 2,11 % 13,78 % 0,00 % 1,06 % 
Čitáreň 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 88,68 % 11,32% 
Hudobné oddelenie 42,19 % 3,35 % 0,39 % 0,47 % 3,70 % 49,90% 
Pobočka KVP 10,39 % 54,94 % 3,75 % 29,16 % 1,72 % 0,04 % 
Pobočka Barca 3,81 % 37,38 % 6,68 % 48,84 % 3,29 % 0,00 % 
Pobočka Terasa 11,22 % 77,29 % 0,76 % 7,82 % 2,87 % 0,05 % 
Pobočka Nad jazerom 7,76 % 68,98 % 1,55 % 16,85 % 4,86 % 0,00 % 
Pobočka Furča 4,29 % 70,64 % 1,99 % 20,00 % 3,05 % 0,02 % 
Pobočka Šaca 5,87 % 57,25 % 4,36 % 27,02 % 5,48 % 0,02 % 
 SPOLU 12,68 % 61,17 % 2,14 % 16,28 % 6,24 % 1,49 % 

 
Podľa slov knihovníčok, v roku 2022 boli veľmi hľadané a využívané leporelá a 

interaktívne knihy pre najmenších. V prípade beletristických románov pre dospelých boli 
najviac žiadanými autori uvedení v nasledujúcej tabuľke. 

Počet absenčných výpožičiek 
na jedného registrovaného 

používateľa v roku 2022 
Pracovisko Počet 
Pobočka Terasa 41,6 
Pobočka Nad jazerom 29,2 
Pobočka Furča 26,3 
Centrálna požičovňa 23,6 
Pobočka KVP 22,4 
Pobočka Barca 21,5 
Pobočka Šaca 18,1 
Hudobné oddelenie 12,3 
PRIEMER 27,0 
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Vzhľadom na situáciu s vojnou na Ukrajine, návštevníci  z radov utečencov využívali 

fond literatúry v ukrajinskom jazyku. 
Služba biblioboxu bola aj v roku 2022 používateľmi knižnice veľmi vyhľadávaná a 

využívaná.  
Tento spôsob vrátenia dokumentov bol využitý 6 029 krát a vrátených tak bolo 8 476 

dokumentov.  Ústretová služba knižnice, „objednávka z poličky“ sa pre registrovaných 
používateľov stala samozrejmosťou a aj naďalej bola intenzívne využívaná. Išlo o možnosť 
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 objednané knihy 
vyzdvihnúť, bol informovaný sms správou aj e-mailom. Objednávkový systém používatelia 
veľmi oceňovali a celkovo bolo vybavených 7 569 objednávok z poličky.  

Služba rezervácie8 sa využívala najmä pri tituloch, ktoré čitatelia najviac vyhľadávali. 
Avíza o  pripravenom dokumente boli zasielané formou e-mailovej pošty a SMS správy. 
V    hodnotenom roku knihovníci vybavili 6 036 rezervácií dokumentov. Elektronicky vieme 
kontaktovať 97,8 % používateľov. Knižnica vychádzala v ústrety svojím používateľom zaplatiť 
registračné a ostatné poplatky aj bezhotovostne prostredníctvom prevodu na účet.  Naďalej 
bol zo strany čitateľskej verejnosti záujem o periodickú tlač a absenčne bolo vypožičaných 13 
077 novín a časopisov. 

Pre väčšiu informovanosť používateľov knihovníci vypracovávali recenzie kníh a  
uverejňovali ich na  stránke knižnice v rubrike „Knihovníci odporúčajú“. O zakúpených nových 
tituloch boli používatelia knižnice informovaní formou zoznamu „Knižné novinky“  e- mailom, 
ale aj v  priestoroch jednotlivých pracovísk, kde boli prístupné v tlačenej podobe, ale aj fyzicky, 
na  jednotlivých pracoviskách boli knihy ukladané vo zvlášť vyčlenených regáloch, aby uľahčili 
používateľom vyhľadávanie. 

Od 2. novembra 2022 knižnica upravila poplatky za oznámenia o rezervovanom 
dokumente posielané poštou a poplatky za  omeškanie s vrátením dokumentov.  

Evidencia prezenčných výpožičiek9  je z pohľadu štatistických ukazovateľov stále 
nejasná aj napriek tomu, že knižnično-informačný systém Trítius prezenčné výpožičky 
zaznamenáva. V  celej knižnici bolo prezenčne vypožičaných 38 042 dokumentov. 
Vyhľadávanie informácií na internete mimo katalógu knižnice využilo 169 používateľov 1 254  
krát. V priemere pripadá 1  PC na 405 používateľov (Štandard 200-600) 
 
 

                                                      
8 Špeciálna služba, ktorá umožňuje registrovaným používateľom „objednať“ si knihu vypožičanú iným 
používateľom. 
9 Použiteľná presná definícia prezenčnej výpožičky z hľadiska štatistickej evidencie v praxi neexistuje. 

Poradie Meno Počet vypožičaní 
1. Dán, Dominik  2 064 
2. Horst, Jorn Lier 1 373 
3. Pronská, Jana 1 245 
4. Riley, Lucinda 1 110 
5. Conelly, Michael 1 268 
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Základné štatistické ukazovatele za rok 2022 

 
 Činnosť Študovne odbornej literatúry v roku 2022 už nebol poznačený pandémiou. 
Prístup na internet bol používateľom umožnený opäť v plnej miere a bol tak využitý 1173  krát  
(čo je takmer 3 násobok oproti roku 2021).  Pomocou čiernobielej a farebnej tlače z počítačov 
bolo pre používateľov spolu vytlačených 7845 strán. Používatelia si žiadali oproti roku 2021 
viackrát využitie služby skenovania dokumentov, skenovali sme im spolu 63 strán, ktoré sme 
im následne zasielali e-mailom. Využitie čiernobieleho a farebného xeroxovania dokumentov 
zaznamenalo oproti minulému roku nárast. Prefotených bolo spolu 2456 strán. 

Pracovisko poskytovalo rešeršnú službu v plnej miere, čo sa odrazilo na konečnom 
počte vypracovaných rešerší– 45 (takmer 4 násobok oproti roku 21).  
Prostredníctvom služieb MVS a MMVS bolo čitateľom poskytnutých 87 knižných publikácií  
(takmer 3 násobok oproti roku 2021).   

V novembri 2022 pracovisko opäť zorganizovalo vzdelávacie aktivity pre svojich 
čitateľov. Bol zorganizovaný a realizovaný nový Minikurz základov práce v programe 
PowerPoint (5  účastníkov). Pracovník taktiež zorganizoval nový Minikurz programu Word (6 
účastníkov). Počet účastníkov Minikurzov zodpovedá maximálnej kapacite pracoviska–6 
počítačov. 

Rok 2022 bol oproti predchádzajúcemu roku veľmi priaznivý - v jednotlivých službách 
bol dosiahnutý 3 násobok, až 4 násobok využitia. Študovňa odbornej literatúry z hľadiska 
absolútneho počtu všetkých poskytnutých služieb dosiahla 3 násobnú návštevnosť oproti 
roku 2021.   

Počet využití jednotlivých služieb Študovne odbornej literatúry za rok 2022: 

 
 

Pracovisko Čitatelia Z toho deti Výpožičky Návštevnosť 
v službách 

Centrálna požičovňa 5 016 904 124 339 55 157 
Čitáreň   39 037 5 998 
Hudobné oddelenie 207 3 3 135 1 276 
Regionálna študovňa   2 967 1 202 
Pobočka KVP 1509 835 34 145 13 328 
Pobočka Barca 465 293 10 714 4 115 
Pobočka Terasa 1 093 73 47 489 16 589 
Pobočka Nad jazerom 825 326 24 918 8 953 
Pobočka Furča 988 434 26 279 10 256 
Pobočka Šaca 480 292 8 754 4 024 
Bibliobox/ prolongácie   1 901 6 029 
Databáza KUBO   1 050  

 
Spolu 

 
10 583 

 
3 160 

 
323 678 

 
126 927 

 Internet Tlač Skener Xerox Rešerše MVS Kurzy 
Počet: využití strán strán strán využití kníh účastníkov 
2022 1173 7845 63 2456 45 87 11 
2021  423 1615 11 449 12 31 0 
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2.3 Vzdelávacie a kultúrne podujatia (podujatia pre verejnosť, výstavná činnosť) 

Podstatnou súčasťou činnosti Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) je aj 
organizovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí. Prostredníctvom širokého spektra aktivít sa 
snažíme osloviť nielen našich čitateľov, ale aj verejnosť; aktivovať čitateľské návyky, 
podnecovať záujem o literatúru a súčasné kultúrno-spoločenské dianie  
 Celkovo bolo zorganizovaných  614 podujatí, čo je o 430 viac ako v roku 2021. Za týmto 
vysokým nárastom stojí priaznivá situácia súvisiaca s pandémiou, ktorá posledné dva roky 
zásadne ovplyvnila našu činnosť. Na uvedenom výsledku sa najviac podieľali: centrálna 
knižnica (251), pobočka č. 7 - Terasa (93) a pobočka č. 2 - KVP (93).  
   Celkovo bolo na akciách prítomných  128 126 účastníkov, čo je o 65 229 viac ako v 
predchádzajúcom období.  
  Z celkového počtu 614 podujatí, 153 malo charakter informačnej prípravy 
používateľov. Cieľovou skupinou boli žiaci základných a študenti stredných škôl.   
 

Počty podujatí na jednotlivých pracoviskách v roku 2022 
 

Pracovisko Vzdelávacie a kultúrno-
spoločenské podujatia 

pre verejnosť 

Z toho 
informačná 

výchova 

Centrálna knižnica 251 82 

Hudobné oddelenie 33 9 

Regionálne oddelenie 21 6 

Pobočka č. 2 – KVP 93 12 

Pobočka č. 5 – Barca 34 12 

Pobočka č. 7 – Terasa 93 3 

Pobočka č. 11 – Nad Jazerom 32 16 

Pobočka č. 13 – Furča 38 10 

Pobočka č. 14 – Saca 19 3 

S P O L U 614 153 
  
 Knižnica pokračovala aj v organizovaní obľúbených literárnych besied z cyklu 1+1, 
ktoré realizuje od roku 2016.  Celkovo sa konalo 9 literárnych večerov, ktorých hosťami boli 
napríklad: spisovateľky a spisovatelia Dominika Sakmárová, Barbora Hrínová, Richard Pupala, 
etnologička Katarína Nádaská, cestovateľ Peter Hliničan, ultrabežkyňa Júlia Batmendijnová,  
scenáristka Biba Bohinská, teoretický fyzik Samuel Kováčik a mnohí ďalší. Súčasťou vybraných 
podujatí bola aj hudobná produkcia.  

Prvý marcový týždeň bol už tradične venovaný Týždňu slovenských knižníc. 
V rámci neho sme zorganizovali besedu so spisovateľkou Tinou van der Holland, 
videoprojekciu opery G. Rosiiniho Otello a zapojili sa do iniciatívy „Je nás počuť“, ktorej 
súčasťou bolo hlasné čítanie z diel ukrajinských autorov v podaní hercov  Štátneho 
divadla v Košiciach, Divadla Na peróne a Divadla Haliganda, redaktorov z časopisu Vertigo 
a portálu Knihy na dosah. Podujatie prebiehalo pred budovu knižnice na Hlavnej ul. 48.   
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 Na vojnu na Ukrajine a s ňou spojenou utečeneckou vlnou sme zareagovali otvorením 
kurzu slovenského jazyka pre Ukrajincov. Kurz trval od marca do mája 2022 a pozostával z 10 
stretnutí. Zorganizovali sme tiež zbierku materiálnej pomoci a kníh v ukrajinskom jazyku.  
 V máji sme spolu s MČ Košice-Západ zrealizovali veľmi úspešné víkendové podujatie 
s názvom Veľký knižný swap, ktoré sa konalo  v Zuzkinom parku pred klubom Átrium na Terase 
a jeho súčasťou bol aj bohatý kultúrny program pre rodiny s deťmi.  

Na úspech tohto „outdoorového“ podujatia sme nadviazali aj naším bohatým letným 
programom. Zorganizovali sme Letnú potulku s Milanom Kolcunom, Veľkú letnú burzu kníh na 
Hlavnej, Piknik v parku v Barci venovaný spisovateľke Jane Austenovej, Deň spoločenských 
hier, Burzu LP platní, tvorivé dopoludnie v centre pre rodiny s deťmi Terasáčik, hravé 
popoludnie pred pobočkou KVP a Swap kníh a rastlín. 

Na jeseň sa konalo zážitkové podujatie plné netradičných hudobných a tanečných 
aktivít pre deti a mládež s názvom Zaži folklór - rozhýb sa v spolupráci s o.z. Priatelia knižnice 
Jána Bocatia a FS Košičan. Zorganizovali sme viaceré besedy so spisovateľmi, prednášky, burzy 
kníh a výstavy. Adventný čas sme našim čitateľom spríjemnili vianočným koncertom a 
viacerými tvorivými dielňami zameranými na výrobu vianočných dekorácií a ozdôb.  

Počas roka sme zorganizovali aj viacero podujatí pre deti a mládež – zážitkové čítania, 
literárne hodiny, dramatizácie známych rozprávok, prezentácie knižných noviniek a iné. 
Zapojili sme sa do celoslovenských projektov Prečítané leto, Čítajme si 2022. 
  V sledovanom roku sme sa venovali aj organizovaniu cyklov neformálneho 
vzdelávania. Otvorili sme kurzy letného a zimného semestra Virtuálnej univerzity tretieho 
veku, zorganizovali sme vzdelávací cyklus o kresťanskej mystike, kurzy tvorivého písania, 
anglického jazyka, minikurz pre užívateľov wordu  a powerpointu. Neformálne vzdelávanie sa 
v knižnici uskutočňuje aj prostredníctvom záujmových klubov, ktoré pôsobia pri VKJB, resp. sa 
stretávajú v priestoroch knižnice, patria k ním: Literárny klub KOLIK, Čitateľský klub,  Rečnícky 
klub Toastmasters Košice, Fotoklub NOVA,  Klub turistov Víkend, Klub turistov Medicínka.  
 Pri realizácii viacerých aktivít sme úzko spolupracovali s Českým spolkom v Košiciach, 
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Dejepisným spolkom v Košiciach, Správou 
mestskej zelene 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 2022 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 
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.   
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Na portáli čitatelia aktuálne nájdu viac ako 681 príspevkov od viac ako 180 autorov. Od 
januára do decembra 2022 bolo  na portáli uverejnených 151 príspevkov a článkov (mesačne 
je to v priemere viac ako 12) od 62 prispievateľov a autorov.  Celková návštevnosť portálu za 
obdobie: január - december 2022 bola 40 700. Od spustenia portálu v roku 2017 má 
návštevnosť každoročne stúpajúcu tendenciu. 
V roku 2022 boli vzdelávacie podujatia zamerané predovšetkým na neformálne vzdelávanie 
dospelých 50+ a vzdelávacie aktivity pre mládež.  
 
Vzdelávacie podujatia pre dospelých 
Virtuálna univerzita tretieho veku – v uplynulom roku sme realizovali 4 kurzy - „Dejiny 
odevnej kultúry I a II “, „Čínska medicína v našej záhradke“ a „Leonardo da Vinci: renesančné 
uomo universale“. Zo 44 účastníkov všetkých kurzov, úspešne absolvovalo a získalo Pamätný 
list od ČZU 35 študentov. 
Kresťanská mystika – vzdelávací cyklus o kresťanskej mystike predstavil tradície mystiky v 
troch hlavných vetvách kresťanstva. Päť prednášok bolo spojených s workshopmi. 
Cyklus prednášok pre seniorov – v spolupráci s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva sme pripravili preventívne podujatia – Zdravý životný štýl seniora a Duševné 
zdravie seniora. Obidve mali teoreticko-praktický charakter. Podujatie Bezpečná jeseň života 
sa uskutočnilo v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ  a bolo zamerané na prevenciu 
a zníženie kriminality. 
 
Vzdelávacie podujatia pre deti a mládež  
Preventívne podujatia – podujatia pre stredoškolákov v spolupráci s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva boli zamerané na prevenciu obezity a škodlivé účinky tabakových 
výrobkov. Teória sa v nich spojila aj s otestovaním niektorých životných funkcií účastníkov. 
Násilie medzi nami – knižnica bola 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. Študenti kreatívnym spôsobom premietli svoj pohľad 
na násilie páchané na deťoch a medzi rovesníkmi. Súťaž mala kategórie: výstavnú, 
audiovizuálnu a pódiovú.  
Kolorit slovenského ornamentu – knižnica participovala na súťaži určenej hlavne deťom 
a mládeži, ktorá má aj kategórie pre dospelých i seniorov. Jej hlavným cieľom je zachovať a 
rozvíjať ľudovú ornamentiku. V 6 kategóriách bolo prihlásených 91 prác. 
Tvorivé dielne – podujatia zamerané na kreativitu účastníkov bez obmedzenia veku sa konali 
počas celého roka vo všetkých pobočkách knižnice. Medzi úspešné patrili napríklad 
workshop zameraný na výrobu veľkonočných dekorácií, tvorivá dielňa venovaná 
slovenskému ornamentu alebo séria letných a vianočných dielničiek. 
 
Výstavná činnosť  
Hlavným priestorom pre výstavnú činnosť bola vstupná hala Centrálnej knižnice. Tu boli 
realizované výstavy regionálneho významu alebo dokumentujúce či prezentujúce 
významné osobnosti. Niektoré mali sprievodné podujatia. Pokračovali sme aj prezentáciou 
výtvarníkov a fotografov amatérov v spolupráci s Centrom kultúry KSK v čitárni Centrálnej 
knižnice pod názvom Umenie v čitárni. 
Výstavy v pobočkách knižnice boli zamerané najmä na tvorbu remeselníkov, detí, 
znevýhodnených skupín obyvateľov alebo tvorbu lokálnych neprofesionálnych umelcov  
z Košíc či regiónu. 
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Názov výstavy Miesto 

konania 
Charakteristika Sprievodné 

podujatia 
Filmoví režiséri 
v školských laviciach 

Centrálna 
knižnica 

Putovná výstava Múzea školstva a 
pedagogiky v Bratislave predstavila 
známych slovenských režisérov z pohľadu 
ich detstva, školských a študentských 
rokov. 

- 

Košice na každý deň Centrálna 
knižnica 

Výstava ilustrácií z rovnomennej knihy 
Milana Kolcuna, spojená s autogramiádou. 
Výstava putovala po pobočkách Terasa, 
KVP, Nad jazerom a Šaca. 

- 

Objavili sme svoj 
talent 

Centrálna 
knižnica 

Výtvarné práce dospelých žiakov SZUŠ na 
Strojárenskej ulici. 

- 

Výšivky našich 
krojov 

Centrálna 
knižnica 

Prezentácia abovskej tradičnej výšivky bola 
súčasťou Medzinárodného folklórneho 
festivalu Cassovia folkfest. 

- 

Kolorit slovenského 
ornamentu 2022 

Centrálna 
knižnica 

Najlepšie práce z  výtvarnej súťaže 
slovenského ornamentu. 

Workshop 

Emil Zátopek Centrálna 
knižnica 

Nahliadnutie do komiksovej knihy o 
Emilovi Zátopkovi. Výstava realizovaná v 
rámci Dní českej kultúry. 

- 

Tváře české 
krajanské komunity 
na Slovensku 

Centrálna 
knižnica 

Predstavenie osobností českých 
krajanských organizácií na Slovensku 
prostredníctvom fotografií Petra Korčeka. 
Realizované v rámci Dní českej kultúry. 

Stretnutie 
s veľvyslancom 
ČR 

Labe – Odra – Dunaj 
Rieky troch morí 

Centrálna 
knižnica 

Fotografie cestovateľa a prekladateľa 
Zdeňka Lyčka. Výstava bola súčasťou Dní 
českej kultúry. 

Beseda  
s autorom 

NOVA 2022 Centrálna 
knižnica 

Členská výstava fotoklubu Nova, ktorý 
pôsobí pri knižnici. 

- 

Slama, pálka, šúpolie Pobočka 
Terasa 

Výstava výrobkov z kukuričného šúpolia 
a slamy, ale i menej používanej a takmer 
zabudnutej pálky. 

- 

Splietanie prúdov 
Génia loci 

Pobočka 
Terasa 

Výstava dokumentujúca vznik a fungovanie 
Múzea liptovskej dediny Pribylina. 

- 

Športovci v školských 
laviciach 

Pobočka 
Terasa 

Výstava Múzea školstva a pedagogiky 
predstavila vrcholových športovcov v ich 
školských časoch. 

- 

Umenie v šperku – 
Jozef Sikora 

Pobočka 
Terasa 

Remeselné šperky z medeného drôtu. - 

Čaro krojovaných 
bábik 

Pobočka 
Terasa 

Únia žien Slovenska – krajská organizácia 
Košice pripravila výstavu minikrojov 
z Košického kraja. 

- 

Popolavé krásky Pobočka 
Terasa 

Výstava fotografií Štefana Vilčeka s 
podnázvom Zo života volaviek. 

- 

(S)tvorenie Pobočka 
Terasa 

Autorská výstava košickej amatérskej 
výtvarníčky Danky Gregovej. 

- 

Odkaz štúrovskej 
generácie 

Pobočka 
Terasa 

Výstava realizovaná v spolupráci s Domom 
Matice slovenskej priblížila odkaz, 
demokratické hodnoty, životné osudy a 
tvorivé aktivity štúrovskej družiny.  

2 besedy 
a literárno-
hudobné 
pásmo 

Farby a tvary Pobočka 
Terasa 

Prezentácia výtvarného odboru ZUŠ na 
Bernolákovej ulici. 

- 

Hodvábna cesta 
fantázie 

Pobočka 
KVP 

Výber autorských maľovaných hodvábnych 
šatiek, ktoré dopĺňali ručne robené šperky z 
kameňov. 

- 
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Via Lux Pobočka 
KVP 

Výstava dekoračných predmetov vytvorená 
v rámci arteterapie v DSS. 

- 

Cez umenie k pomoci 
II. 

Pobočka 
KVP 

Výstava mandál Dávida Jonáša a iných 
ručných prác frekventantov o. z. ArtEst. 

- 

Z rozprávky Pobočka 
KVP 

Výstava prác žiakov výtvarného odboru 
ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach. 

- 

Tvoríme pre radosť Pobočka 
KVP 

Tvorba klientov rehabilitačného strediska 
Radosť, ktoré pôsobí na sídlisku KVP. 

- 

45 rokov pobočky 
Nad Jazerom 

Pobočka 
Nad jazerom 

Tematická výstava zmapovala roky 
pôsobenia knižnice v jednej z najväčších 
mestských častí Košíc. 

- 

Vladimír Latta – 
výber z tvorby 

Pobočka 
Furča 

Autorská výstava člena Združenia 
košických fotografov K91. 

- 

 

II. Regionálna činnosť 

1. Bibliografická činnosť 

Základom práce na bibliografickom oddelení bolo plnenie úloh, ktoré súviseli so 
získavaníma analytickým spracovaním dochádzajúcej regionálnej periodickej tlače 
a s budovaním súbežnej článkovej regionálnej databázy okresov Košice-mesto a Košice-okolie. 
Prioritná pozornosť bola venovaná hlavne krajskému denníku  Korzár a týždenníku Košický 
večer.  Okrem toho sú to periodiká, ktoré vydávajú jednotlivé mestské časti (18 titulov) a 
miestne tlače, ktoré vydávajú obecné úrady okresu Košice-okolie (33 titulov). 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 za sledované obdobie 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: 
Československý východ (1946), Východoslovenská pravda (1950), Zora východu (1962 až 
1968),Východoslovenské noviny (1965 až 1966). 

Do databázy KIS Virtua bolo za sledované obdobie vložených  1 469 bibliografických 
záznamov. Za uplynulé obdobie boli kompletizované a do väzby pripravené regionálne 
periodiká -Korzár, Košický večer, Kassai Figyelő, SME. Tvoria súčasť fondu regionálneho 
oddelenia a sú prístupné čitateľom k prezenčnému štúdiu. Miestna regionálna tlač je uložená 
a uchovávaná v obaloch na bibliografickom oddelení a tvorí súčasť príručného fondu.  

Doplnila sa elektronická verzia komplexného 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 účelom informovať verejnosť o aktivitách a prezentácii knižnice sa priebežne 
uskutočňoval monitoring médií a ostatných verejných informačných zdrojov. Záznamy 
o článkoch spolu s elektronickou verziou sa pravidelne uverejňovali na webovej stránke 
knižnice v  rubrike O nás – V médiách. Z nich sa budoval archív článkov o knižnici, ktorý za 
sledované obdobie obsahuje 81 záznamov. V rámci dlhodobej archivácie sa z výstrižkov 
vytvárali elektronické kópie a doplnila sa elektronická databáza digitalizovaných článkov 
o knižnici.  

Pokračovalo sa s budovaním: 
- videoarchívu knižnice, ktorý obsahuje televízne reportáže – 7 záznamov 
- audioarchívu knižnice, ktorý obsahuje rozhlasové relácie – 13 záznamov 
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Bibliografické záznamy regionálnych článkov boli elektronicky spracované v knižnično-
informačnom systéme Virtua a zasielané do celoslovenskej databázy Súborného katalógu 
Články v katalógu Slovenská knižnica v rámci projektu KIS3G. 

2. Regionálne a hudobné oddelenie 

Obsahovo bohatý knižničný fond regionálneho oddelenia sa spolupodieľal pri 
vzniku nových domácich i zahraničných publikáciách, odborných štúdiách, článkoch 
a záverečných prácach našich používateľov. Patrili k nimi napríklad: SZEGHY-GAYER, V. Tost 
László, Kassa polgármestere (Kassa, 2022); SZEGHY-GAYER, V. László Tost, mešťanosta Košíc 
(Košice, 2022); BENCSIK, Péter. Demarkációs vonaltól államhatárig (Budapest, 2022); 
Történetek Köves Károly Kassai Krónikák című könyvéből. Abaúj-Tornai Krónika 2022/2 (Encs, 
2022); KUŠNÍROVÁ, D. Socialistický rozvojový model industrializácie ako faktor urbánneho 
rozvoja mesta Košice 1945-1964 (Košice, 2022). 

Odborná práca s knižničným fondom pozostávala z priebežnej katalogizácie, 
revidovania existujúcich záznamov knižničného fondu, tvorbe predmetových hesiel a autorít v 
knižnično-informačnom systéme Tritius a nevyhnutných opráv (konzervácie) poškodených 
dokumentov.  

Zbierka špeciálnych tlačovín a grafických dokumentov bola rozšírená o 284 ks 
jednotlivín, z ktorých tretina pochádzala zo súkromného daru. Rovnako od súkromného darcu 
pochádza séria ojedinelých športových ročeniek košického vodnopólového mužstva Červená 
hviezda a futbalového klubu VSS Košice.  

Regionálne oddelenie v spolupráci so Správou mestskej zelene sa podieľalo na príprave 
textu k dejinám starostlivosti o mestskú zeleň Košíc. Pre komerčné účely bol spoločnosti City 
Park Center a.s. poskytnutý z knižničného fondu obrazový materiál k histórií Korčuliarskeho 
pavilónu a Mestského parku. 

Propagačné aktivity regionálneho oddelenia boli realizované formou pravidelných 
printových a on-line článkov v týždenníku Večer a vo Virtuálnej knižnici web stránky VKJB, kde 
v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach pribudla nová rubrika venovaná 
osobnostiam Košíc.  

V spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach, Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach, 
Spoločenskovedným ústavom CSPV SAV v.v.i, HistoricKE a Slovenskou numizmatickou 
spoločnosťou – pobočkou Košice sa organizovali prednášky a prezentácie najnovších publikácií 
regiónu z oblasti histórie. 

V oblasti doplňovania a spracovania fondov bola ukončená elektronická evidencia 
staršieho fondu gramoplatní a zlikvidovaná ručná evidencia zbierky audiovizuálnych 
dokumentov. Zároveň prebehla obsahová revízia tohto fondu, v rámci ktorej boli vyradené 
duplicitné a poškodené exempláre. V priebehu roka boli na hudobnom oddelení  
skatalogizované nové i darované prírastky hudobnín a CD platní, priebežne prebiehalo 
doplňovanie a revízia katalogizačných záznamov staršieho fondu.  Pracovníčka oddelenia 
obsahovo zabezpečovala doplňovanie fondu hudobnín formou objednávok nových titulov zo 
zahraničných vydavatelstiev. 

V súvislosti s prechodom na knižničný systém Tritius bola zrealizovaná aktualizácia 
katalogizačných záznamov hudobného folklóru zaradených do Hudobno-folklórnej mapy 
východného Slovenska spätným  pripájaním audio a video ukážok.  
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V rámci propagácie fondov oddelenia bola pravidelne doplňovaná rubrika Hudobné 
kalendárium s interaktívnym odkazom na naše zbierky, v priebehu roka sme si pripomenuli 
výročia 18-tich  osobností  hudobného umenia. 

Oddelenie sa v rámci spolupráce so Správou mestskej zelene podieľalo na dramaturgii 
hudobnej produkcie spievajúcej fontány na Hlavnej ulici, v prvej fáze plánovanej  spolupráce 
poskytlo na tieto účely 160 nahrávok orchestrálnej a relaxačnej hudby z našich fondov. 

V septembri sa po dohode s vedením  Štátnej filharmónie Košice začali v priestoroch 
oddelenia realizovať pravidelné stretnutia Kruhu priateľov hudby, ktoré umožňujú 
pravidelným návštevníkom filharmonických  koncertov  stretávať sa s hudobným umením 
i mimo koncertnej sály. Do konca roka sa uskutočnili 4 stretnutia, na ktorých zazneli významné 
diela svetovej hudby. V spolupráci so ZUŠ M. Hemerkovej boli pre hudobných pedagógov 
a verejnosť pripravené dva metodické semináre zamerané na hru na priečnu a zobcovú flautu 
s lektormi zo Slovenska  a Čiech. Pokračovala spolupráca s Českým spolkom v Košicích, 
výsledkom ktorej boli dve literárno-hudobné odpoludnia z cyklu „Už vím, co budú číst...), 
venované Karlovi Čapkovi a Václavovi Trojanovi. Z mimohudobných podujatí  spomeňme 
cyklus prednášok Čo je to mystika a Krajské kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o vesmíre 
v spolupráci v Hvezdárňou Michalovce. 

V roku 2022 sa na Hudobnom oddelení uskutočnilo celkom 33 podujatí 
s návštevnosťou 873 záujemcov. Pracovníci oddelenia zabezpečovali  podľa potreby ozvučenie 
priestorov Centrálnej požičovne a iných pracovísk vrátane exteriérov  a taktiež  realizáciu 
a post produkciu videozáznamov z podujatí knižnice. 

3. Metodická činnosť 

V roku 2022 si knižnica plnila svoju metodickú povinnosť voči knižniciam v jej 
metodickej pôsobnosti. 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 najmä formou telefonických konzultácií a e-mailom. 
Knižnice boli informované najmä o možnostiach získania grantov z rôznych dotačných schém, 
o celoslovenských projektoch a podujatiach 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 
a poradenstvo pri vypĺňaní ročného výkazu o knižnici. Knižnica sa aktívne zapájala aj do 
vzdelávacích aktivít, školení, wprkshopov a metodických porád organizovaných Slovenskou 
národnou knižnicou. 

III. Publikačná činnosť 

1. KOSTRÁBOVÁ, Soňa. Dobrá prax inšpiruje / Good practice inspires. In Bulletin 
Slovenskej asociácie knižníc, 2022, roč. 30, č. 4, s. 93-97. 
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2. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 1, s. 10.  

3. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 2, s. 10. 

4. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 3, s. 10. 

5. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 4, s. 10. 

6. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 5, s. 10. 

7. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 6, s. 10. 

8. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 8, s. 10. 

9. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 9, s. 10. 

10. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 10, s. 10. 

11. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 11, s. 10. 

12. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 12, s. 10. 

13. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 13, s. 10. 

14. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 14, s. 10. 

15. ONDREJŠÍK, Tomáš. Voda uschne, ale dostať metlou, to je škandál. Takto vyzerali 
v Košiciach sviatky v roku 1922. Zaujímavosti zo života v meste podľa dobových 
novín. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 15, s. 6. 

16. ONDREJŠÍK, Tomáš. Starodávne zvesti z košických novín. Zaujímavosti z dobovej 
tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 16, s. 10. 

17. ONDREJŚÍK, Tomáš. Prepad trafikantky spustil raziu, chytili aj veľké ryby. 
Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 17, s. 10. 

18. ONDREJŠÍK, Tomáš. Finančníci začali stavať nový hotel, Rusi požiadali o tri milióny 
rubľov. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 18, s. 10. 

19. ONDREJŠÍK, Tomáš. O tajomnej nehode nechcela polícia hovoriť, slúžka porodila 
a dieťa vyhodila. Správy spôsobili rozruch. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický 
večer, 2022, roč. 55, č. 19, s. 10. 

20. ONDREJŠÍK, Tomáš. Nevídaný zápas Košíc s Habešom. Cesta z ihriska bola 
pokropená krvou. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 
20, s. 10. 

21. ONDREJŠÍK, Tomáš. Striekal každých 20 hodín do výšky 16 metrov. Európsky 
zázrak chceli sfilmovať. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 
55, č. 21, s. 10. 

22. ONDREJŠÍK, Tomáš. V dražobe Košice predčili všetky miesta v celej republike. 
Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 22, s. 10. 

23. ONDREJŠÍK, Tomáš. Kontrolóra z úradu proti úžere zabila frajerka. Dala sa na 
prostitúciu, opustil ju. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, 
č. 23, s. 10. 
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24. ONDREJŠÍK, Tomáš. Škandalózne pomery na cintorínoch. Na Rozáliu sa chodili 
ľudia zabávať. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 24, s. 
10. 

25. ONDREJŠÍK, Tomáš. Opakujúce sa útoky psov prinútili v minulosti políciu k raziám 
a drsným krokom. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 
25, s. 10. 

26. ONDREJŠÍK, Tomáš. Defraudácia na košickej železnici. Úradníčka spreneverila 
tisícky korún a neprepustili ju. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, 
roč. 55, č. 26, s. 10. 

27. ONDREJŠÍK, Tomáš. Chlapci sa kúpali, našli mamutiu kosť. Priplavila ju 
rozvodnená rieka Hornád. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 
55, č. 27, s. 10. 

28. ONDREJŠÍK, Tomáš. Prekvapenie pre poľovníka. V lese nad Bankovom pes 
nachádzal kosti vojakov. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 
55, č. 28, s. 10. 

29. ONDREJŠÍK, Tomáš. Košice zažili kriminálny prípad s africkým exotizmom. Išlo 
o šperky a peniaze. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 
29, s. 10. 

30. ONDREJŠÍK, Tomáš. Maďari tajne odkúpili košickú elektrickú dráhu. Obavy o osud 
zamestnancov. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 30, 
s.10. 

31. ONDREJŠÍK, Tomáš. Sťažovali sa, vypisovali, všetko márne. Neznesiteľné vrešťanie 
zažívali každú noc. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 
32, s. 10. 

32. ONDREJŠÍK, Tomáš. Stav prostitúcie v Košiciach. Mravnostné evidovalo 64 žien, 
problémom boli tajné. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, 
č. 34, s. 10. 

33. ONDREJŠÍK, Tomáš. Sirény revú, cigáni hrajú, ľudia sa smejú. Košice otvorili 
hospodársku výstavu. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, 
č. 35, s. 10. 

34. ONDREJŠÍK, Tomáš. Preteky autom okolo republiky doplatili na zlé cesty v okolí 
Košíc. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 36, s. 6. 

35. ONDREJŠÍK, Tomáš. Strážmajster hľadal byt štyri roky. Úradníci prežívali hotovú 
mizériu. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 37, s. 6. 

36. ONDREJŠÍK, Tomáš. V Hornáde plávali stovky listov z Ameriky. Všetky boli 
otvorené, išlo o zločin. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, 
č. 38, s. 10. 

37. ONDREJŠÍK, Tomáš. Kvôli epidémii šarlachu zriadili izolačnú nemocnicu a zakázali 
dovoz potravín. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 39, 
s. 10. 

38. ONDREJŠÍK, Tomáš. Pochybný komunista záhadne získal prácu v múzeu. 
Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 40, s. 10. 

39. ONDREJŠÍK, Tomáš. Nová móda v košických uliciach. Na rohoch a križovatkách 
vyrástli kiosky. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 41, 
s. 10. 

40. ONDREJŠÍK, Tomáš. Chýr o tragickom páde gymnazistu v škole sa nepotvrdil. Dnes 
by bol označený za hoax. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 
55, č. 42, s. 10. 
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41. ONDREJŠÍK, Tomáš. Zlodeji najskôr ukradli bielizeň, potom šperky, vystrašili ženu 
a utiekli aj vojakom. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, č. 
43, s. 10. 

42. ONDREJŠÍK, Tomáš. Peňazí niet. Reštaurácie zívajú prázdnotou, hostinskí hovoria 
o bezvýchodiskovej situácii. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, 
roč. 55, č. 44, s. 10. 

43. ONDREJŠÍK, Tomáš. Chlieb nevideli týždne, minuli posledné drevo. Taká bola 
realita chudobinca v Barci. Zaujímavosti z dobovej tlače. In  Košický večer, 2022, 
roč. 55, č. 45, s. 10. 

44. ONDREJŠÍK, Tomáš. V čase veľkej bytovej núdze chceli komunisti chudákom 
zabrať ešte aj ľudový hotel. Zaujímavosti z dobovej tlače. In  Košický večer, 2022, 
roč. 55, č. 46, s. 10. 

45. ONDREJŠÍK, Tomáš. Košická dráha chcela obmedziť premávku a vyhodiť 57 
robotníkov. Zaujímavosti z dobovej tlače. In  Košický večer, 2022, roč . 55, č. 47,  s. 
10. 

46. ONDREJŠÍK, Tomáš. Podvodník ponúkal zväčšenie fotografií, vzal peniaze 
a výsledku sa nikto nedočkal. Zaujímavosti z dobovej tlače. In  Košický večer, 2022, 
roč. 55, č. 48, s. 10. 

47. ONDREJŠÍK, Tomáš. Jeden čert by bol na našu republiku smiešne málo, písali 
noviny pred sto rokmi. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 55, 
č. 49, s. 10. 

48. ONDREJŠÍK, Tomáš. Zvrhlý podnikateľ obchodoval s dievčatami, východom pred 
sto rokmi otriasol škandál. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, 
roč. 55, č. 50, s. 6. 

49. ONDREJŠÍK, Tomáš. Keď smeti zaniesli k susedovým dverám, verili že sa zbavili 
v dome na celý rok bĺch. Zaujímavosti z dobovej tlače. In Košický večer, 2022, roč. 
55, č. 51, s. 6. 

50. PALÁGYIOVÁ, Erika. Svet kníh sa v pobočke otvára 45 rokov. In  Jazerčan, 2022, 
roč. 30, č. 1,  s. 14. 

 

3.3 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca  
Cezhraničná a medzinárodná spolupráca bola zameraná najmä na realizáciu a 

implementáciu projektu v rámci programu Erasmus+ s partnerskou inštitúciou – Městská 
knihovna v Prahe. Cieľom projektu Dobrá prax inšpiruje bolo 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. Za týmto účelom sa zamestnanci knižnice zúčastnili 
3 mobilít, použitím metódy pozorovania pri práci.  

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 
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prvá knižnica na Slovensku zriadili konzultačné stredisko na realizáciu Virtuálnej univerzity 
tretieho veku a umožnili seniorom na nej študovať. 

V rámci programu Erasmus+ sme v našej knižnici hostili knihovníkov z Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Lublinie. Poľských kolegov sme oboznámili s našou činnosťou, 
odbornou prácou, ponukou služieb, formou propagácie a zúčastnili sa aj priamo podujatí 
organizovaných v danom čase. Ocenili najmä našu prácu s rôznymi vekovými skupinami 
a množstvo podujatí a ich rôznych foriem. Tlmočili nám tiež pozvanie na návštevu knižnice 
v Ľubline. 

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 
Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 622/2021 zo dňa 14.12.2021 schválilo Rozpočet príspevkovej 
organizácie na r.2022 v celkovej výške EUR 871.790,-. V priebehu roka došlo k navýšeniu 
rozpočtu v celkovej sume EUR 107.251,-. Navýšenie sa týkalo prostriedkov na úhradu miezd 
(zákonná valorizácia platov, úhrada odmien v zmysle kolektívnej zmluvy), na 
spolufinancovanie projektov, nákup kníh a opravu zatekajúcej strechy. 
 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie k 31.12 

Bežný transfer 871.790,-  979.041,-  979.041,-  

Kapitálový transfer 0  0  0  

Spolu 871.790,-  979.041,-  979.041,-  

 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

1.070.522,-  1.069.290,-  

 
 
 
 

Príjmy celkom Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a transfery Príjmy z prenájmu Iné nedaňové 
príjmy 

Zostatok prostriedkov 
z predch. rokov 

 
1.070.522,- 979.041,- 48.095,- 10.031,- 33.355,- 85.813,- 

 

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

1.069.290,- 519.399,- 190.860,- 353.617,- 5.414,-  
 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

1.069.290,- 
 

990.647,- 78.643,- 

 
Na činnosť knižnice v r.2022 ešte stále vplývala pandémia COVID-19. Výnosy z predaja služieb 
síce vzrástli o 37,31% oproti r.2021, ale stále ešte nedosiahli stav r.2019 (vtedy boli tržby EUR 
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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. 
 
r.2022:  výnosy celkom      EUR 1.129.033,- 
             náklady celkom     EUR 1.127.624,- 
             zisk         EUR        1.409,- 
 
 

 
 
 

VÝNOSY

Popis výnosov (účet a názov) r.2021 r.2022
602 - Tržby z predaja služieb 24 760 33 998
z toho:     -  nájomné 5 744 9 440
                    - zápisné deti 517 1 323
                    - zápisné dospelí 14 771 16 488
                    - upomienky 3 471 5 741
                    - kopírovanie 199 747
                    - ostatné služby (MVS, rešerš,...) 58 259
604 - Tržby z predaja kníh 569 531
648 - Ostatné výnosy s prev.činností 8 012 10 166
z toho:     -  stratené knihy, burza kníh,... 565 1 005
                    - rezervácie, ostatné služby 1 357 4 795
                    - dobropisy 4 780 2 028
                    - počítačové kurzy 442 1 675
                    - odpis premlčaných záväzkov 835 0
                    - poistné plnenie 0 663
653 - Zúčtovanie rezerv 8 550 8 000
657 - Zúčtovanie opravných položiek 0 0
662 - Bankové úroky 15 0
691 - Výnosy z bežných transférov - VÚC 881 121 979 041
692 - Výnosy z kapitálových transférov 46 337 43 752
693 - Výnosy z transférov zo ŠR a od iných subj.VS 60 860 39 495
z toho:     - kultúrne poukazy 0 183
                   - z rozpočtu mestských častí 3 600 3 700
                   -  FPU, Fond na podporu kultúry nár. menšín 45 331 28 140
                   - refundácia z Úradu práce 8 789 7 361
                   - dotácia MH COVID 19 3 140 111
694 - Výnosy z kap.transférov zo ŠR 320 0
695 - Výnosy z bežných transférov od ES / ERASMUS+ 1 150 14 050
697 - Výnosy z transf. od ost.subjektov mimo VS 700 0

Spolu výnosy: 1 032 394 1 129 033

Suma v EUR 



 

33 
 

 
 
Spotrebované nákupy (účet 501) 
 
 V r.2022 predstavoval  nákup kníh a časopisov  najvyššiu položku – EUR 76.706,-. 
Časopisy a denná tlač boli zakúpené v hodnote EUR  9.620,- a knihy v sume EUR 67.086,-. 
Prostriedky na doplnenie knižničného fondu boli prevažne z rozpočtu KSK (EUR 52.206,-), ale 
podarilo sa nám získať aj prostriedky v rámci grantov a dotácií: 
- z Fondu na podporu umenia – zostatok z r.2021 v sume EUR 5.132,- , na r.2022 bola 
poskytnutá suma EUR 20.000,-, z nej sme vyčerpali len časť EUR 10.651,- a časť EUR 9.349,- 
bude použitá na nákup kníh v r.2023, 
- z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín: 
  – česká literatúra – zostatok z r.2021 v sume EUR 2.500,-,  na r.2022 bola poskytnutá 
čiastka EUR 1.500,-,  z nej sme vyčerpali časť EUR 241,-, zostatok EUR 1.259,- bude použitý na 
nákup kníh v r.2023  
 – maďarská literatúra – zostatok z r.2021 v sume EUR 1.078,-,  na r.2022 bola 
poskytnutá čiastka EUR 1.400,-,  z nej sme vyčerpali časť EUR 1.069,-, zostatok EUR 331,- bude 
použitý na nákup kníh v r.2023 

- z rozpočtov mestských častí:    Barca            EUR    500,- 
Jazero         EUR    400,- 
Západ          EUR    400,- 
Staré mesto   EUR    700,- 
Šaca             EUR 1.550,- 

 
 

NÁKLADY

Popis nákladov (účet a názov) r.2021 r.2022
501 - Spotreba materiálu 127 642 91 637
502 - Spotreba energie 77 605 100 620
504 - Predaj kníh 569 531
511 - Opravy a udržiavanie 58 430 23 044
512 - Cestovné 36 776
513 - Náklady na reprezentáciu 51 173
518 - Ostatné služby 63 653 84 831
521 - Mzdové náklady 443 246 538 293
524 - Zákonné sociálne poistenie 151 834 184 906
525 - Ostatné sociálne poistenie 6 305 7 267
527 - Zákonné sociálne náklady 24 154 38 094
532 - Daň z nehnuteľnosti 1 852 1 852
538 - Ostatné dane a poplatky 1 262 1 311
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 476 478
551 - Odpisy DINM a DIHM 46 957 43 752
553 - Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti 8 000 9 900
563 - Kurzové straty 6 16
568 - Ostatné finančné náklady 172 143

Spolu náklady: 1 012 250 1 127 624

Suma v EUR 
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 Sumu EUR 1.918,- 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.2022 bola vyššia o 29,66%  oproti spotrebe v r.2021 vplyvom enormného 
nárastu cien. 
  
Spotreba energií spolu: r.2020  EUR   73.943,- 
    r.2021  EUR   77.605,- 
    r.2022  EUR 100.620,-  
 
Opravy a udržiavania (účet 511) 
 V budove na Hviezdoslavovej ulici v dôsledku havarijného stavu bola opravovaná 
zatekajúca strecha (EUR 14.797,-). V budove na Hlavnej 48 bola zreštaurovaná vstupná brána 
(EUR 5.100,-). Oprava motorového vozidla v sume EUR 698,- bola riešená ako poistná udalosť 
(poistné plnenie v sume EUR 663,-) 
Ostatné náklady na opravy a udržiavanie súviseli s bežnou údržbou výpočtovej a kancelárskej 
techniky, klimatizácie, 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 1.023,49. Vekový priemer 
zamestnancov je 48,43. 
 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.2022 predstavoval príspevok na DDP čiastku EUR 7.267,-. 
 Zákonné sociálne náklady pozostávajú z príspevku na stravu zamestnancov (EUR 
24.950,- - oproti r.2021 nárast o 40,9%),  povinného prídelu do sociálneho fondu (EUR 5.864,-
)  a náhrady príjmov pri PN (EUR 3.180,-). Bolo vyplatené odchodné v sume EUR 3.984,-. 
 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...). 
 
 

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 
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r.2021 boli vymenené okná na 1.poschodí, vymaľovaná a čiastočne zateplená kancelária 
riaditeľky a bol obnovený zabezpečovací systém s kamerovým systémom.  V r.2022 bola 
zreštaurovaná vstupná brána. 

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 

23.044,-  
 
 

   V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

Hviezdoslavova 5 
Oprava zatekajúcej strechy, 

poškodených omietok, 
pretmelenie strešných okien 

14.797,- KSK 
 

Hlavná 48 

Obnova vstupnej brány, 
oprava poškodených 

a doplnenie chýbajúcich 
prvkov, tmelenie perforácií, 

náter 

5.100,- KSK 

 

 
 

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.2022 neboli vykonávané 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 – hradia iba náklady spojené 
s užívaním priestorov. 
 

Objekt – stručná špecifikácia, adresa 
Nájomník 

Trvanie nájomného vzťahu 
od - do 

Výška získaných prostriedkov z nájmu 
(vrátane služieb spojených s nájmom) za 
rok 2022 

Hlavná 48 
Zmluva o nájme nebytového 

priestoru č. 1/2015 

Gabriela Sotáková - 
GAROMI 01.05.2015 - neurčito 9.555,- 

Hlavná 48 
Zmluva o úhrade nákladov 

 č. 21/0017/2021-00049 

Košický 
samosprávny kraj 

 

17.12.2021 - neurčito 1.579,- 

Hlavná 48 
Zmluva o výpožičke 

a o spoločnom užívaní 
nebytových priestorov č. 

1/2022 – 060/2022 

Košice Región 
Turizmus 01.03.2022 – neurčito 3.895,- 

 
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)  roku  2022 

P2 – KVP, Hemerkova 39 
OMIDA s.r.o., 

Košice 01.07.2011 - neurčito 25.232,- 

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 – 31.12.2025 13.323,- 

P11 – Jazero, OC Čingov, 
Uralská 3 

Mestská časť Košice 
– Nad jazerom 

01.03.2006 - neurčito 6.296,- 

P13 – Furča, OC Torysa,  
Jaltská 2 

PB Capital a.s. 
 Košice 

01.02.2016 - neurčito 6.414,- 

P14 – Šaca, Kultúrne stredisko 
Železiarenská 7 

Mestská časť 
Košice-Šaca 

01.01.1985 - neurčito 4.193,- 

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, 
podprogram 

Skutočné náklady projektu 
Termín 

realizácie Poznámka 

 Získaná 
dotácia 

Zdroje z 
KSK 

Vlastné 
zdroje 

Ostatné Spolu 

 Dobrá prax 
inšpiruje 

Získanie nových 
zručností 

a poznatkov,  
zlepšenie 

profesijných 

 ERASMUS+   15 200  -  - -  15 200  
 7.9.2021-
7.9.2022 
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kompetencií 
zamestnancov 

Interaktívna 
a bezpečná 
knižnica - 

rozšírenie a 
modernizáci

a služieb 

Zlepšenie 
udržateľnosti 

a odolnosti knižnice 
v súvislosti 

s pandémiou 
COVID-19 

IROP-MKSR 
302000 

198 745,93 10 460,31 - - 209 206,24 

November 
2021 – 

December 
2023 

Projekt 
realizovaný 

aj v roku 
2023 

 1+1 
Prezentácia 

slovenskej literatúry 
a jej tvorcov  

FPU 
5.1.3  3 000  390  -  -   3 390 

Marec 2022 
– december 

2022 
  

Knihy  
na dosah 

Realizácia 
literárneho e-

magazínu 

FPU  
5.1.3 

4 000 3 000 500 - 7 500 
Celý rok 

2022 
 

Čítanie pre 
všetkých 

Akvizícia 
knižničného fondu 

FPU  
5.1.4 

20 000 2 500 - - 22 500 
1.7.2022-
30.6.2023 

Projekt 
realizovaný 

aj v roku 
2023 

Knižnica na 
Terase  

 Modernizácia 
interiérového 

vybavenia pobočky 

 FPU 
5.1.2 

3 800 3 700 - -  -  7 500  
 2.5.2022-
31.3.2023 

Projekt 
realizovaný 

aj v roku 
2023 

Z českých 
prameňov 

Akvizícia 
knižničného fondu 

FPKNM 
2.1.4 

1 500 100 - - 1 600 
2.5.2022-
31.3.2022 

Projekt 
realizovaný 

aj v roku 
2023 

Dobré 
čítanie v 

maďarčine 

Akvizícia 
knižničného fondu 

FPKNM 
2.1.4 1 400 150 - - 1 550 

2.5.2022-
31.3.2023 

Projekt 
realizovaný 

aj v roku 
2023 

Nákup KF 
a realizácia 

podujatí 

Akvizícia 
knižničného fondu 

a realizácia podujatí 

MČ Košice-
Šaca 

1 700 - - - 1 700 
V priebehu 
roka 2022 

 

Doplnenie 
KF 

Akvizícia 
knižničného fondu 

a nákup 
didaktických 

pomôcok 

MČ Košice-
Barca 500 - - - 500 

V priebehu 
roka 2022  

Detský svet 
Akvizícia 

knižničného fondu 
MČ Košice-
Staré mesto 

700 - 78 - 778 
4.1.-

31.3.2022 
 

Nová kniha 
– nový 
príbeh 

Akvizícia 
knižničného fondu 

MČ Košice-
Nad jazerom 400 - - - 400 

V 1. polroku 
2022  

Detské 
knihy na 
Terase 

Akvizícia 
knižničného fondu 

MČ Košice-
Západ 

400 - - - 400 
V 2. polroku 

2022 
 

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 2022 
(áno/nie)  

Pozn. 

riaditeľka 100 1 áno  

asistentka riaditeľky 100 1 áno  

Vedúca útvaru knižničných fondov a služieb 100 1 áno  

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

 Úväzok (v %) Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená v roku 2022 
(áno/nie)  

Pozn. 

manažér 100 3 áno  

udržbár 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) 40,1  
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 41,6  
Počet novoprijatých 5  
Počet tých, čo odišli 6  

 
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 

 
Občianske združenia pracujúce pri organizácií (na podporu činnosti) 

Pri knižnici pracuje občianske združenie Priatelia knižnice Jána Bocatia, zaregistrované na 
MVSR bolo v marci 2015. Občianske združenie sa roku 2021 zaregistrovalo do Zoznamu prijímateľov 
2% z dane a v roku 2022 získalo finančné prostriedky vo výške   1.547,23    Eur. Finančné prostriedky 
boli použité na nákup kníh. Združenie sa zaregistrovalo do Zoznamu prijímateľov 2% z dane aj v  roku 
2022, ktoré budú poukázané subjektom v roku 2023. 
V roku 2022 nám bola schválená: 
- dotácia vo výške 1.800€,  z rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP. Vďaka projektu „Klubovňa v pobočke 
KVP“ sme vytvorili na pobočke modernú klubovňu.  
- dotácia v rámci projektu „Zaži folklór – rozhýb sa“ vo výške 1000€ z rozpočtu Mesta Košice. 

6. Marketing a propagácia  
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach propagovala svoje aktivity a podujatia 

prostredníctvom všetkých dostupných informačných kanálov. Každá zverejnená informácia 
týkajúca sa aktuálnej činnosti, plánovaných podujatí, resp. ostatných oznamov VKJB sa objavila 
na stránke,  Facebookovom a Instagramovom profile knižnice.  

 Od januára do decembra 2022 navštívilo stránku www.vkjb.sk 39 873 používateľov. 
Celkový počet kliknutí na stránku bol 219 555. Jeden návštevník sa na stránke zdržal 
v priemere 1,89 minúty. 

Aj tento rok sme pokračovali v už osvedčenej marketingovej a propagačnej stratégií, 
kde sme sa ešte výraznejšie zamerali na aktivitu na sociálnych sieťach. Prostredníctvom nich 
sme okrem podujatí, propagovali aj knižné tituly v našom fonde (Knihovníci odporúčajú, 
Novinky v našom fonde), pripomínali si významné udalosti (Listujeme v dobovej tlači) výročia 
osobností (Osobnosti Košíc, Hudobné kalendárium), organizovali charitatívne zbierky 
(Ponožkový október, Zbierka materiálnej pomoci pre Ukrajinu) a súťaže. Celkový počet 
uverejnených príspevkov na Facebooku a Instagrame vrástol z minuloročných 691 až na 1 068.  

Po minuloročnej pozitívnej odozve sme aj tento rok obdarovali mikulášskymi balíčkami 
kníh klientov zariadení: Stredisko Sociálnej Pomoci Mesta Košice, Garbiarska 4 DOMKO DSS a 
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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. Túto aktivitu sme mohli zrealizovať vďaka 
knižným darom z vydavateľstiev Taktik, OZ FACE, Albatrosmedia, Slovart a Imrichovi Hájikovi. 

Pozvánky na podujatia v elektronickej podobe sme aj naďalej distribuovali 
prostredníctvom emailov a sms správ čitateľom knižnice, ktorých je 10 583. Ku každej aktivite 
boli vytvorené pozvánky, plagáty, ku kľúčovým podujatiam aj tlačové správy. Informácie k 
podujatiam boli uverejnené na stránke  a facebookovom profile knižnice,  celoslovenskom  
knižničnom portáli Infolib a webových sídlach: Terraincognita, kamdomesta a kosice 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 1 164 čo je o 352 
viac ako v roku 2021. Na tomto náraste sa najviac podieľali propagačné aktivity na sociálnych 
sieťach.  
 
Propagačné aktivity 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 
Tlačené výstupy 
 
 

76 
Veľkú časť tlačených výstupov (40) 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. 
Pozornosť médií si získal napr. Týždeň 
slovenských knižníc, Veľký knižný swap 
a podujatia a aktivity knižnice všeobecne. 

Sociálne médiá 
 
 

1 068 
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 
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, 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 
 
 

20 
Rozhlas a televízia sústredili svoj záujem 
predovšetkým na výstavnú činnosť knižnice. 
Ich pozornosti neunikol Piknik v parku či  Swap 
kníh a rastlín. Priniesli tiež reportáže 
a rozhovory o činnosti knižnice všeobecne. 

Iné 
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2023 Komentár 
Realizácia projektu IROP „Interaktívna a bezpečná knižnica“ 

 
Súčasťou je rekonštrukcia sociálnych zariadení, 
knihobox a bibliobox, modernizácia vybavenia 

Modernizácia pobočiek Barca a Furča 
 

Gro financií z mimorozpočtových zdrojov cez projekty 

 
Zabezpečenie fungovania e-magazínu Knihy na dosah  

Úzka zmluvná spolupráca s top slovenskými autorkami 
a autormi a vydavateľstvami, aktivita s nadnárodným 
presahom 

Výhľadové perspektívy Komentár 
Stabilizácia pracovného kolektívu 
 

Odchod viacerých odborných zamestnancov do 
dôchodku  

 
Cielené aktivity súvisiace so 100-tým výročím organizácie 

V roku 2024 plánujeme rad PR a marketingových 
aktivít 

 
Prílohy: 
Fotodokumentácia  
KULT  
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