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IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA ROK 2016
1
NÁZOV ORGANIZÁCIE                       Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

2
Sídlo Rožňava, Lipová 3

3
Forma hospodárenia rozpočtová

4
Celkový počet zamestnancov

- fyzický / prepočítaný stav 14 / 13,3
Z toho: 
- odborní zamestnanci: 10

– ostatní zamestnanci 3
– pracujúci dôchodcovia   0

                 
5
Počet spravovaných objektov: 1

6
Počet podaných projektov (pre realizáciu v roku 2016): 6
        -  z toho úspešných:  4
        -  v hodnote :            12527€               

7
Rozpočet:

2014 2015 2016
Na prevádzku 169.429 148.021 162.487
Na činnosť 1.997 2.073 3.734

8
Transfer od zriaďovateľa: 

2014 2015 2016
Na bežné výdavky 150.450 150.025,68 164.743,65
Na kapitálové výdavky 0 0 980

9
Príjmy: 

2014 2015 2016
Z prenájmu 0 0 0
Z vlatnej činnosti 9579,82 8.657,82 8.865,02
Iné mimorozpočtové 9.479 11.653,57 18.829,08
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10
Výdavky :

2014 2015 2016
Bežné 171.097,89 170.779,25 191.307,80
Kapitálové 0 0 980

11
Hospodárenie:

2014 2015 2016
Náklady 201.892,82 202.676,69 218.984,77
Výnosy 208.087,23 202.444,13 220.490,80
Hospodársky výsledok 6.194,41 232,56 1.506,03

12
Celkový počet aktivít: 236

13
Návštevnosť 

2014 2015 2016
platená 2522 2548 2623
neplatená 42353 41765 37239

14
Základné knižničné ukazovatele

2014 2015 2016
Počet zapísaných čitateľov 2522 2548 2623
Počet výpožičiek-  spolu : 95108 96432 101901

                    - absenčné : 88936 92990 98259
                     - prezenčné : 6172 3442 3642

Knižničný fond k 31.12. 98 831 99704 99547
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A/     ÚVOD

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, ako rozpočtové kultúrne zariadenie

Košického samosprávneho kraja, je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou. Plnila úlohu

regionálnej  knižnice  pre  okres  Rožňava  a  mestskej  knižnice  pre  mesto  Rožňava.   Používatelia

knižnično-informačných služieb či účastníci podujatí boli spokojní s prehľadnosťou a informáciami

na jednom mieste, pozitívne ocenili ochotu a ústretovosť knihovníkov, ako aj komfort poskytovaných

služieb.

V hodnotení činnosti knižnice za rok 2016 analyzujeme základné odborné činnosti knižnice, 

dopĺňanie knižničných fondov, počet používateľov a poskytované knižnično-informačné  služby 

verejnosti, kultúrno-vzdelávacie aktivity, priestorové, technické a ekonomické zabezpečenie knižnice.

Hodnotíme tiež naše nad obecné poslanie, metodickú a bibliografickú činnosť. 

Dôraz práce bol na hlavné poslanie knižnice, a to kvalitné knižnično-informačné služby, ktoré 

sme poskytovali formou absenčných a prezenčných výpožičiek, poskytovaním informácií ústnych a  

písomných, dôslednou komunikáciou a individuálnou prácou s používateľmi, informačno - 

vzdelávacími a kultúrno - spoločenskými podujatiami pre verejnosť všetkých vekových kategórií. 

 V rok 2016 naša knižnica všetky aktivity pripravovala  v rámci prezentácie 65.výročia 

založenia Okresnej knižnice v Rožňave, pri príležitosti ktorého sme vydali aj bulletin „Knižnica v 

médiách“. Vynovili sme priestory  úseku náučnej literatúry  novou maľovkou a novým zariadením. 

Taktiež sem zlepšili priestory na pobočke JUH, ktorú sme komplet vymaľovali a taktiež zlepšili 

vybavenie, pre poskytovanie pohody našim používateľom.   V rámci Dní mesta Rožňava primátor 

Pavol Burdiga odovzdal Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského Cenu primátora mesta pri 

príležitosti 65. výročia vzniku Okresnej knižnice v Rožňave. Cenu prevzala riaditeľka knižnice 

Mgr. Iveta Kyselová. 

Spokojnosť používateľov závisela samozrejme od ponuky našich služieb a zloženia 

knižničného fondu. Napriek technickým problémom, ktoré sa vyskytli v knižnici,  sme sa snažili 

poskytovať kvalitné a rýchle služby podľa požiadaviek našich používateľov.  Pravidelnosť v priebehu

celého roka v dopĺňaní knižničného fondu sa  nám nepodarilo zabezpečovať v požadovanom rozsahu 

a kvalite, pretože sme ho realizovali z projektu Fondu na podporu umenia, ktorý bolo možné plniť až 

vo IV.štvrťroku. 
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B/  Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti

I. Hlavná činnosť
1. Knižničný fond

Kvantitatívne ukazovatele:

Prírastky KF:               1 656 kn.j. Plán:   1000 kn.j.

Úbytky KF:                 1 812 kn.j.                         1200 kn.j.

Celkový stav KF:       99 547 kn.j.

          

 Doplňovanie knižničného fondu sa realizovalo na základe spolupráce s  vydavateľstvami a
distribučnými agentúrami. Nakupovala sa aj inojazyčná literatúra. V roku 2016 sme získali do fondov
1 656 knižničných jednotiek. Zo svojich fondov sme odpísali  1812 knižničných jednotiek.  Celkový
knižničný fond Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského predstavuje 99 547 knižničných jednotiek v
hodnote 357 700,53 €. Oproti roku 2015 je čistý fond nižší o 157 kn. j. Knižničný fond bol očistený
od multiplikátov,  poškodených kníh a zastaralých titulov. Vo voľnom výbere je  72 %  knižničného
fondu a v sklade 28 %. V sklade sa nachádza spolu 28 242 knižničných titulov a z toho na pobočke
Juh je 1 514 knižničných titulov.

Z celkového fondu je 24 954 kn. j. chránených ochrannými kódmi, čo predstavuje 25,07 %.
 Odoberali sme spolu  31 titulov, z toho inojazyčné 2 české a 4 maďarské,  4 tituly bezplatne  a
27 platených. Vďaka priaznivcom našej knižnice, sme mohli používateľom ponúknuť ešte ďalších  12
titulov periodík, ktoré nám darovali.

Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF:

Knihy a špeciálne dokumenty:    3923,05 €

Periodiká:     1219,21 €

Spolu:   5142,26 €

Čerpanie grantu na nákup KF:

Príspevok Fondu na podporu umenia: 7 500,00 € 

      

Čerpanie financií  na nákup KF spolu:

Knihy a špeciálne dokumenty:  11423,05 €   

Periodiká: 1219,21 €                                 

Spolu:  12642,26 €
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Prírastky KF spolu   kn.j. : z toho:  krásna literatúra pre dospelých  …................... 664 kn.j.

                    náučná literatúra pre dospelých …................... 511 kn.j.

         náučná literatúra pre deti …...........................      72 kn.j.

        krásna literatúra pre deti …........................…    389 kn.j.

        špeciálne dokumenty ….................................      20 kn.j.

Rok Počet kníh/počet titulov Počet špec.dokumentov/ počet titulov Spolu počet/ počet titulov

2015 1452/ 1341 24/21 1476/ 1352

2016 1636/ 1512 20/ 20 1656/ 1532

Čistý fond:

Knihy : ......................................…     93 829 kn.j.   94,58 % 338 324,07 €

Špeciálne dokumenty : ................        5 718 kn.j          5,42 %

z toho - audiovizuálne dokumenty ….   4480     4,80 %   17 173,29 €      

           - iné špeciálne dokumenty …... 1 049     0,35 %     1 259,70 €

           - elektronické dokumenty  …....   155     0,24 %        868,72 €

           - mikroformy                 ..……   34     0,03 %          74,75 €

Spolu :                     99 547   kn.j.            100% 

Rozbor knižničného fondu: 

odborná literatúra pre dospelých 37 861 kn.j.

krásna literatúra pre dospelých 37 286 kn.j.

odborná literatúra pre deti   5 048 kn.j.

krásna literatúra pre deti 19 352 kn.j.

Spolu 99 547 kn.j.

Podľa spôsobu nadobudnutia pribudlo: 

Kn. j. Nadobúdacia cena v € Hodnota kn. fondu

kúpou 399 3850,56 € 4587,62 €

grantom 817 7500,00 € 9061,50 €

darom 418 0,00 € 3172,83 €

náhrada 24 0,00 € 227,80 €

preprírastkované 1 0,00 € 5,80 €

Spolu 1656 11350,56 € 17055,55 €
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Knižničné jednotky získané kúpou a grantom:

Lokácia Kn.j. Nadobúdacia cena Hodnota kn.
fondu

Región     5 65,93 € 72,61 €

Beletria 430 4 152,36 € 4 969,37 €

Hudobné oddelenie 37 443.60 € 520,50 €

Detské oddelenie 285 2 303,54 € 2 784,36 €

Náučné oddelenie 339 3 653,82 € 4 311,48 €

Pobočka Juh beletria 77 461,25 € 637,09 €

Pobočka Juh mládež 38 276,74 € 330,97 €

Pobočka Juh náučná 2 21,07 € 22,74 €

Spolu 1213 11 368,31 € 13 649,12 €

Z našich fondov bolo odpísaných 1 812 kn. j. v hodnote 3 157,71€, z toho:

- beletria pre dospelých  1515              
- beletria pre deti      29 
- náučná pre deti        6 
- náučná pre dospelých    262 

Knižničné fondy sa spracovávali prostredníctvom knižnično-informačného systému  Clavius.
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave buduje univerzálny knižničný fond. Snažíme sa
podľa možností zachytiť celú škálu odborov na všetkých druhoch nosičov. Doplňujeme  svoje fondy
aj inojazyčnou literatúrou. 

Ochrana knižničného fondu

Ochrana  sa  zabezpečovala  balením  vybraných  knižničných  dokumentov  do  fólie  z PVC.
Ochranu KF realizujeme elektromagnetickým zabezpečovacím zariadením.  Ochranné kódy sa  do
kníh vkladajú  priebežne.

Zvukové knihy

V rámci  dohody s  partnerskou  Knižnicou  pre  nevidiacich  v  Levoči  bola  v priebehu  roka
realizovaná  4  krát  výmena   súborov  zvukových  kníh   na  120  CD.   Zaevidovaných  máme   6
používateľov, ktorým bolo požičaných  118 zvukových kníh.
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2. SLUŽBY

2.1. Používatelia

V roku 2016 bolo zaevidovaných  2623 používateľov. Došlo k miernemu nárastua to  o 75
používateľov, z toho sme zaznamenali pokles dospelých používateľov o 102, na druhej strane nárast
detských používateľov o 177, ktorí využívali knižnično-informačné služby na jednotlivých úsekoch.
Zmenu používateľov sme zaznamenali tak v centrálnej budove, ako aj na pobočke JUH. Knižnično-
informačné služby na pobočke JUH boli poskytované len na dva dni v týždni utorok a stredu, od
1.9.2016  sme   začali  poskytovať  služby  aj  v  piatok  popoludní.  S  tým  súvisia  aj  zmeny   vo
vykazovaných štatistických ukazovateľoch.

Zvýšený nárast detského používateľa je možné zdôvodniť väčším úsilím knihovníkov o spoluprácu s
pedagógmi  a  rodičmi,  ako  aj  individuálnou  prácou  s  detským používateľom,  hlavne  pri  náraste
podujatí zameraných na skvalitnenie čítavosti a čítania s porozumením. Pri práci s detským čitateľom
je potrebné neustále klásť dôraz na individuálnu prácu, kvalitnú komunikáiu a propagáciu čítania a
kníh . 

Registrovaní používatelia a  návštevnosť:

Rok 2015 Rok 2016 rozdiel

Používatelia spolu 2548 2623 75

Dospelí 1659 1557 -102

Deti 889 1066 177

Počet návštevníkov 41765 37239 -4526

Používatelia prístupu na internet 1650 244 -1406

Návštevníci web stránky 57175 43050 -14125

Návštevníci online služieb 30894 11959 -18935

Rozbor používateľov podľa kategórií :

Rok 2015

Deti / Dospelí Spolu

Rok 2016

Deti / Dospelí Spolu

Centrálna budova 745/1543 2288 898/1456 2354

Pobočka JUH 144/116 260 168/101 269

SPOLU 889/1659 2547 1066/1557 2623

 Z dôvodu výpadkov technických zariadení a počítačov, cez ktoré sme poskytovali verejný
internet pre používateľov neboli tieto služby 4 mesiace vôbec poskytové.  Došlo  k zníženiu počtu
verejne prístupných miest pre používateľov, čo prinieslo značný pokles používateľov, ktorým sme
dovtedy  poskytovali  internetový  prístup  bezplatne.  Po  opätovnom  spustení  služby   bolo
zaevidovaných  244 používateľov  internetu,  ktorí  si  túto  službu  čiastočne  platia.  Oproti
predchádzajúcemu  roku  preto  došlo  k  poklesu  o  1406  používateľov.   Knižnica  poskytuje  pre
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verejnosť dostupné wifi pripojenie na internet.  

Verejnosť mohla využiť zľavnené zápisné do knižnice počas Týždňa slovenských knižníc,
Týždňa detskej knihy. 

Používatelia si  zvykli na poskytované elektronické služby, ktoré knižnice poskytuje formou SMS -
oznámenia o rezerváciách, o rešeršných službách, oznamy o doručení dokumentov v rámci MVS,
elektronické zasielanie dokumentov. 

2.2. Výpožičky

Výpožičky  v každom  roku  sú  veľmi   premenlivé  a  závisia  od  mnohých  ukazovateľov.
Najdôležitejším z nich je dostatok finančných prostriedkov na pravidelné zabezpečenie žiadaných
a aktuálnych knižničných titulov.  Na druhej   strane potreby používateľov a  ich záujmy sú veľmi
premenlivé, čítanie detí a mládeže z nášho pohľadu značne klesá. 

Vypožičaných bolo  101901 kn.j. čo je oproti minulému roku nárast o  5469 kn.j. Absenčných
výpožičiek  sme  dosiahli 98259.  Výpožičky  špeciálnych  dokumentov  boli  161,   sú  zahrnuté  v
celkových  výpožičkách,  čo  je  pokles  o  112  oproti  minulému  roku  z  dôvodu  problémov  v  ich
sledovaní. Pokles sme zaznamenali vo vypožičiavaní odbornej literatúry pre deti, vzhľadom k tomu,
že deti si odborné informácie veľmi často vyhľadávajú na internete.

V rámci  medziknižničnej  výpožičnej  služby  (MVS)  sme  pre  používateľov  iných  knižníc
poskytli 18 kn.j., čo je nárast oproti minulému roku o 11 kn.j. Našim používateľom sme zabezpečili
z iných  knižníc  1031 kn.j.,z  toho  501  originálov  a  530  kópií  článkov,  čo  je  navýšenie  oproti
minulému roku o 83 kn.j. Záujem a potrebu o medzinárodnú medziknižničnú službu neprejavil nikto
z  používateľov.

Používateľom sme ponúkali 1 denníky, 7 týždenníkov, 11 mesačníkov, 2 dvojmesačníky a 9
štvrťročníkov.  Naši priaznivci nám v priebehu roka pravidelne formou darov dodávali  iné tituly,
ktoré boli požičiavané. Tak sme mohli ponúknuť používateľom ďalších 12 titulov periodík rôzneho
žánru.

Na  propagáciu  kníh  na  každom  úseku  sme  využívali  výstavky,  kde  sme  prezentovali
zaujímavé knihy, i podľa aktuálnej tematiky, ktorá rezonovala v médiách, alebo medzi verejnosťou.
Výveskami v priestoroch knižnice, na rôznych informatických hodinách a na stretnutiach hovorenej
bibliografie  boli  našim používateľom prezentované nové knihy.  Pre  deti  boli  pripravované rôzne
literárne kvízy, súťaže, verejné hlasné čítania, kde deti i dospelí čítali literatúru.

Výpožičky Rok 2015 Rok 2016 Rozdiel

Výpožičky spolu 96432 101901 5469

Absenčné výpožičky: 92990 98259 5269

krásna pre dospelých 44285 48064 3779

odborná pre dospelých 29574 31170 1596

krásna pre deti 11597 12512 915

odborná pre deti 2030 1983 -47

periodiká 8673 8011 -662

špeciálne dokumenty 273 161 -112
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Prezenčné výpožičky 3442 3642 200

MVS iným knižniciam 7 18 11

MVS z iných knižníc 948 1031 83

MMVS z iných knižníc 2 0 -2

2.2.1. Informácie, rezervácie, automatizácia

Gemerská  knižnica  Pavla  Dobšinského  v Rožňave  spracovávala  svoje  knižničné  fondy
v knižničnom programe  Virtua a Clavius. Pokračoval automatizovaný systém ohlasovania rezervácií
používateľovi cez SMS mobilných operátorov, taktiež oznamy o doručených objednaných tituloch,
pripravených  rešeršiach,  tiež  sme  posielali  upozornenie  o  ukončení  výpožičnej  doby,  prekročení
výpožičnej  doby dokumentov.   Cez  on-line  katalóg  Carmen  používatelia  mohli  prehliadať  svoje
výpožičné konto, tiež  predlžovať výpožičky a rezervovať knižničné tituly bez osobnej návštevy v
knižnici.

Bolo  zaevidovaných  2250 rezervácií  knižničných  jednotiek  pre  používateľov.  Odoslaných
bolo  13636  SMS cez mobilných operátorov. V rámci úspornosti  poštovných nákladov odchádzali
oznamy o skončení výpožičnej doby- upomienky.

Našu  webovú  stránku  knižnice  navštívilo  43050 návštevníkov,  on-line  služby  využilo  11959
používateľov.

Poskytnutých  bolo  6648 informácií  z  toho  5923 faktografických  a 725  bibliografických
informácií. Vypracovaných bolo 69 rešerší. Poskytnuté boli 3 elektronické dodávky dokumentov. 

Rok 2015 Rok 2016 Rozdiel

Rezervácie 2665 2250 -415

Informácie 5470 6648 1178

SMS oznamy 14289 13636 -653

Rešerše 79 69 -10

Počet vstupov do EBSCO 1663 1485 -178

Počet stiahnutých dokum. 193 466 273
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2.3. Vzdelávacie a kultúrne podujatia
 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, zrealizovala  236 kultúrno - vzdelávacích
a informačných podujatí pre verejnosť, ktorých sa zúčastnilo 8927 účastníkov. Účastníkmi boli deti,
študenti i dospelí,  špeciálna skupina klientov Nemocnice sv. Barbory v Rožňave, Domova sociálnych
služieb  Jasanima,  Domova  dôchodcov,  Klubu  dôchodcov,   Barborky-  zariadenia  podporovaného
bývania. 

2.3.1. Úsek náučnej literatúry pre dospelých

Zrealizovaných bolo 15 podujatí, besied, prednášok, hovorených bibliografií, prezentácií  a 
informačných výchov pre  410 účastníkov. Pre SŠ bolo zrealizovaných 8 informačných výchov, 12 
výchovno-vzdelávacích podujatí, spracovaných bolo 67 rešerší na rôzne témy. Používatelia, hlavne 
študenti, zisťujú výhody tejto služby. 
Podujatia boli zamerané na hlavne na stredoškolskú mládež a seniorov, realizovali sa tréningy pamäte
na rôzne témy, hovorené bibliografie.
Zúčastnili sme sa 12.10.2016 medzirezortného zaujímavého podujatia v meste pod názvom 
„Rožňavský veľtrh pre seniorov“ - prevencia fyzického, psychického, sociálneho a spirituálneho 
zdravia- verejnosti sme prezentovali služby knižnice a ponuku kníh.
Veľmi zaujímavé pre verejnosť bolo 19.10.2016 stretnutie s autorom knihy „Šlabikár zdravia“ 
Jánom Zbojekom. 

2.3.2. Úsek krásnej literatúry pre dospelých

Práca sa zamerala  na mládež a starších vekových používateľov, ktorí mali záujem o krásnu
literatúru,  oddychovú i životopisnú.  Dôležitú  úlohu zohráva  individuálna  práca  s  používateľom a
knihou,  individuálne  konzultácie  pri  výbere  literatúry.  Taktiež  pri  vyhľadávaní  informácií  v sieti
internet  a intranet.  Prebiehala  spolupráca  s  organizáciami  zdravotne  a  telesne  postihnutých, s
Ústrednou knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči, realizované boli výpožičky zvukových
kníh znevýhodneným používateľom. 

Zrealizovaných bolo 22 podujatí pre žiakov, študentov, dospelých i komunitné aktivity
pre  znevýhodnených  návštevníkov,  literárne  hodiny,  otvorené  hodiny  angličtiny,  informatické
výchovy,  na  ktorých  sa  zúčastnilo  524 účastníkov.  Z  toho  8  informačných  výchov,  3  kultúrno-
spoločenské podujatia a 11 výchovno-vzdelávacích aktivít a  poskytnutých bolo 499 faktografických
informácií.

  Hudba hovorí, pocity počúvajú - 24.2.2016 ,keď hudba  Beethovena a Mozarta  pomáha, ako liek
na telesné a psychické neduhy, prezentácia a terapia hudbou a knihou pre seniorov

  Vansovej Lomnička - 9.3.2016  ,v spolupráci s základnou organizáciu Úniou a žien Slovenska v 
Rožňave sme zorganizovali okresné kolo 49. ročník umeleckého prednesu poézie, ktorého sa 
zúčatnilo 21 účinkujúcich

  Camille Labas – Autostopom s troma deťmi – 18.3.2016- beseda so slovenskou autorkou žijúcou 
v Rakúsku  o cestovaní a životných hodnotách , láske k rodnému kraju, Slovensku

 Holokaust a Rožňava – Prezentácia z dejín mesta a jeho obyvateľstva-  26.4.2016 – Ferenc Ambrus
a dejiny mesta v minulom storočí, 2.svetová vojna a seportácie, osudy židovských rodín  
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2.3.3. Úsek literatúry pre deti a mládež

Aktivity  boli  zamerané  na  deti  materských  škôl,  základných  škôl  a  špeciálnych  škôl.
Zrealizovaných  bolo  celkom  122 podujatí  s  počtom  účastníkov  3097. Zrealizovaných  bolo   7
kultúrno-spoločenských podujatí,  86 výchovno-vzdelávacích podujatí  a  29 informačných výchov,
poskytnutých bolo  391 faktografických informácií.  

Dôraz  sa  kládol  na  individuálnu  prácu  s  detským  čitateľom, rozvíjanie  spolupráce  s
jednotlivými pedagógmi a individuálnu prácu s knihou. Aktivity s deťmi na rôzne požadované témy,
taktiež  pripravované  na  podľa  požiadaviek  pedagógov  (vyučovanie  v  knižnici),  hlasné  čítania
orientujú deti k pozitívnemu vzťahu ku knihe a získavaniu správnych informácií. Priebežne naďalej
bola  doplňovaná  kartotéka  ilustrátorov  a  spisovateľov.  K  ťažiskovým  úlohám  patrilo  niekoľko
nosných podujatí, ktoré majú už určitú tradíciu, ale samozrejme realizovali sa aj mnohé iné podujatia.

Staň  sa  spisovateľom-  téma  Píšeme  pamäti –  medzinárodná  literárna  súťaž   v  spolupráci  s
verejnými knižnicami v Českom Těšíne ( Česká republika), Cieszynie ( Poľská republika) a Daruvare
(Chorvatsko). Do súťaže sa zapojili 45 súťažiaci zo ZŠ a osemročného gymnázia v Rožňave a v
Dobšinej.  Pre  prihlásených  účastníkov  bol  pripravený  vo  februári  literárny   Workshop  s  PhDr.
Katarínou Čižmárikovou. Vyhodnotenie súťaže  sa uskutočnilo 3. júna 2016. Bolo súčasťou besedy so
spisovateľkou Martou Hlušíkovou. 

Noc s Andersenom   1. - 2. apríla 2016 – medzinárodné podujatie je realizované pri príležitosti
výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Na nočnom dobrodružstve sa
zišlo 23 detí .  Pre deti bol pripravený bohatý program  aj za spolupráce ZUŠ a SOŠOS v Rožňave,
množstvo aktivít – sadenie rozprávkovníka, pozdrav Andersena, tvorivé dielne, maľovanie na tvár,
hľadanie pokladu, návšteva galérie, čítanie ...

Za krásami Slovenského krasu -  9.6.2016 - v spolupráci so Správou Národného parku Slovenský
kras  -  12.  ročník  okresnej  prírodovednej  súťaže.  Súťž prebiehala  v  Domici  po  trase  turistického
náučného  chodníka.  Na  jednotlivých  tématických  stanovištiach  súťažiaci  odpovedali  nielen  na
teoretické otázky, ale aj na otázky z poznávacej časti.  Do sútaže sa zapojilo 28 žiakov II. stupňa (5. –
9. ročník) ZŠ  mesta a okresu Rožňava  – ZŠ akad. Jura Hronca Rožňava, ZŠ Zlatá Rožňava, ZŠ
Brzotín,  ZŠ Krásnohorské  Podhradie,  ZŠ Nižná  Slaná  ,  ZŠ P.  E.  Dobšinského Slavošovce  a  ZŠ
Rejdová.  Podujatie podporilo mesto Rožňava v rámci projektu.

Deň ľudovej rozprávky -16. marec 2016 – celoslovenské podujatie venované rozprávkam Pavla
Dobšinského, aktivity  pre 53 detí ZŠ

Celé Slovensko číta deťom -celoslovenské podujatie na podporu čítania-  30. máj – 5. jún 2016
záštitu nad 2. ročníkom týždňa čítania deťom na Slovensku prevzal prezident SR p. Andrej Kiska.
V knižnici čítalo 131 deťom. 

Deň detí -1.6.2016    - realizované boli tvorivé aktivity podľa predlôh z odbornej literatúry ( výrobky
z papiera )

Cestujúce bábky- Deň plný hier pre deti  v Rožňave – 436 účastníkov, v spolupráci s mestom 
Rožňava a inými organizáciami                                                 

Leto v  knižnici  –  Zábavné  utorky –  12.7.  -  30.8.2016 -  každý utorok v  týždni  počas  letných
mesiacov – júl, august – sme pre deti pripravili aktivity: literárne súťaže, hlavolamy, tvorivé dielne
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Zdobenie medovníkov - 13.12.2016  -  v predvianočnom čase si  žiaci pod vedením žien z Únie žien
Slovenska vyzdobili  medovníky.  Na Úseku umenia  a  hudby sa  započúvali  do  tónov vianočných
piesní.  

2.3.4. Úsek umenia a hudby

 poskytoval   okrem  klasických  výpožičných  služieb,  konzultácií   a   informácií,  aj  doplnkové
vyučovacie hodiny hudobnej  a literárnej  výchovy pre žiakov MŠ a ZŠ.  Zrealizovaných bolo  49
podujatí a výstav za účasti 4276 návštevníkov, poskytnutých bolo  77 faktografických  informácií. 

Československé filmové plagáty -Unikátnu súkromnú zbierku poskytol zberateľ Peter Benedikty.
Československý  filmový  plagát  sa  stal  legendou  v celoeurópskom  meradle.  Návrhom  filmových
plagátov sa od počiatku 60. rokov venovali významní maliari a grafici. 

Jaskyne  slovenského  krasu  –  svetové  prírodné  dedičstvo  -v  spolupráci  s  RNDr.  Jaroslavom
Stankovičom, významným jaskyniarom a správcom Krásnohorskej jaskyne bola výstava pre širokú
verejnosť. Pre žiakov základných škôl boli realizované prednášky pod názvom "Jaskyne Slovenského
krasu - svetové prírodné dedičstvo", 

Premena do krásy -výstava motýľov v spolupráci s Východoslovenským múzeom Košice
Návštevníci  sa  mohli  dozvedieť  taktiež  o tom,  že  doteraz je  známych približne  190 000 druhov
motýľov a že na Slovensku bolo zistených vyše 3600. 

Slovenský kras – človek a biosféra – príroda slovenského krasu
-súťaž mladých v dokumentárnej fotografii so spoluorganizátorom Správou NP a BR Slovenský kras
Brzotín, výstava a vyhodnotenie pre žiakov ZŠ a študentov SŠ

65.  výročie  vzniku  okresnej  knižnice  -slávnostná  akadémia  pri  príležitosti  65.  výročia  vzniku
Okresnej  knižnice  v  Rožňave  pre  bývalých  a súčasných  pracovníkov  knižnice  za  prítomnosti
pozvaných hostí s kultúrnym programom žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy v rámci Dni
mesta Rožňava

Idiot v knižnici  -výstava fotografií  českej  fotografickej  skupiny X-POZICE Praha v spolupráci  s
Fotoklubom Pix-XL Rožňava, bola vytvorená pre Knihovnu Akademie věd ČR.Pozostávala zo série
humorne inscenovaných fotografií na tému ako sa „správať“ v knižnici. 

Jozef Banáš – kód 7, Dementi - -beseda so spisovateľom pre širokú verejnosť o najnovších knihách
KÓ 7 a Dementi. Jozef Banáš patrí k najčítanejším a najprekladanejším slovenským autorom. Okrem
televíznych  scenárov,  divadelných  komédií  mu  doma  i  v  zahraničí  vyšlo  22  kníh  v  deviatich
jazykoch. Popri literárnej tvorbe sa venuje aj publicistike, esejistike, píše komentáre, glosy. 

V.  členská výstava fotoklubu  PIX-XL  -výstava fotografií  členov Fotoklubu,  kurátori  výstavy sa
postarali  o výber  diel  tak,  aby  bol  konečný  výsledok  zladený  a  ucelený  a  estetický  zážitok  čo
najpríjemnejší

„Staň  sa  spisovateľom“  workshop -  medzinárodná  literárna  súťaž, organizovaná  v spolupráci
s verejnými knižnicami v Českom Těšíne (Česká republika), Cieszynie (Poľská republika) a Daruvar
(Chorvátsko) – workshop pre súťažiacich žiakov ZŠ s PhDr. Katarínou Čižmárikovou -  Slovenský
syndikát novinárov - Regionálna organizácia Košice

Umenie slova - workshop pre SŠ s PhDr. Katarínou Čižmárikovou -  Slovenský syndikát novinárov -
Regionálna organizácia Košice
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Nerušte  ma,  čítam!  --pod  záštitou  primátora  mesta  Rožňava  Pavla  Burdigu  bolo  zrealizované
verejné hasné čítanie úryvkov z kníh predstaviteľmi kultúrneho a spoločenského života mesta a detí
pre deti ZŠ a širokú verejnosť na Námestí baníkov Rožňave

65  rokov čítate s nami  -výstava fotografií o knižnici,  pracovníkoch, priestoroch a podujatiach pri
príležitosti 65. výročia vzniku Okresnej knižnice v Rožňave

Zdravotná  starostlivosť  v koncentračných  táboroch  -  prednáška  s prezentáciou  o živote
a neľudských  podmienkach  žien  v koncentračných  táboroch  pre  študentov  Strednej  zdravotníckej
školy v podaní Mgr. A.Ševčovičovej

2.3.5. Pobočka JUH

 pracuje na základe tzv. rodinnej knižnice na najväčšom sídlisku mesta. Výpožičný čas pre 
používateľov bol  v utorok, stredu a od septembra bol rozšírený aj piatok popoludní. 

Pripravila pre verejnosť a používateľov 27  podujatí za účasti 609 účastníkov, z toho 3 informatické 
výchovy pre základnú školu,  kvízy, hlasné čítania detí, rozprávkové popoludnia, výstavky a iné 

Zrealizovaný bol 2.ročník literárnej a výtvarnej súťaže pre deti MŠ a žiakov ZŠ - Hľadá sa 
Babka a Dedko roku 2016. Zámerom bolo výtvarne alebo literárne spracovať rozprávania, zážitky či
spomienky na svojich starých rodičov, prihlásených bolo 33 prác. Z prác bola realizovaná výstavky a 
súťaž aj vyhodnotenie sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom nielen u detí ale aj v rodine.

Pobočka bola bezdrôtovo pripojená na centrálnu budovu knižnice, takže mohla poskytovať 
informácie a vyhľadávanie v opac katalógu Carmen. 

Naďalej sa doplňovali kartotéky: Slovenskí a svetoví autori, Slovensko – moja vlasť, tradičné 
remeslá. Výstrižkové albumy: Zvieratá , Drogy, alkohol, Bulímia, anorexia, Speváci - herci, Maliari, 
Spisovatelia, Zdravie.

Podujatia vychádzali z požiadaviek a potrieb širokej verejnosti a používateľov. Pobočka 
spolupracovala  so zdravotne postihnutými deťmi z Domu humanity, Jasanimy, Detským domovom, 
MŠ a ZŠ v meste, pripravila množstvo podujatí pre deti. 
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II. Regionálna činnosť

1. Bibliografická činnosť

Na úseku regionálnej literatúry sa katalogizovali články z obecných novín vychádzajúcich v 
Rožňavskom okrese a z denníka Korzár. 

Excerpovali sa tieto periodiká:

Betliarske noviny - vydáva Obecný úrad Betliar

Dobšinské noviny – vydáva mesto Dobšiná, život obce

Múzejné noviny – vydáva Banícke múzeum Rožňava, dejiny, aktivity múzea

Nižnoslanské noviny -  vydáva Obecný úrad Nižná Slaná, život obce

Polomské noviny -  vydáva Obecný úrad Gemerská Poloma, život obce

Rakovnické obecné noviny -  vydáva Obecný úrad Rakovnica, život obce

Stromíš : Vlachovské noviny -  vydáva Obecný úrad Vlachovo, život obce

Štítnické zvesti  -  vydáva Obecný úrad Štítnik, život obce

Korzár                      - vydáva Petit Press, a.s. Divízia východ, odš.z.Košice 

Život pod hradom     -  vydáva Obecný úrad Krásnohorské Podhradie

Brzotínsky Hlásnik        - vydáva Obecný úrad Brzotín

Slavošovské obecné noviny - vydáva Obecný úrad Slavošovce

 Do  databázy  Virtua  bolo  spracovaných  209 záznamov,  z   technických  dôvodu   neboli
spracovné  ďaľšie  záznamy.   Pre  SNK boli  spracované  časopisy Plus  7  dní  a  Gömörország,  pre
Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského boli spracované obecné noviny, Korzár: denník Košického
kraja a týždenník Rožňavský korzár. 

Poskytnutých bolo 725 bibliografických a 42 faktografických  informácií a 2 písomné rešerš.

Databáza regionálnych článkov: 

Roky 1995 - október 2004 sú spracované v programe Biblis, od roku 2004 v databáze Virtua.
Databáza regionálnych článkov za uplynulý rok bola doplnená o  526 plnotextových článkov. Články
z novín Korzár sa ukladali do samostatnej databázy.

 V súčasnosti  v programe Biblis  sú spracované pohľadnice v počte 1033 kusov,  brožúry v
počte  522, nových spracovaných pohľadníc pribudlo 12 pohľadníc a 5 brožúr.

Databáza  regionálnych osobností je budovaná v programe Biblis, zahŕňa 1568 záznamov.
Databázu hudobníkov, výtvarníkov a spisovateľov tvorí v súčasnosti 449 záznamov. 

Rožňava okres  v  tlači,  lístková systematická  kartotéka, ktorá  sa  budovala  do  roku 1995
obsahuje 13 757 záznamov, priebežne prebieha automatické spracovanie. 

Vytvorená  lístková  kartotéka  zahŕňa  regionálne  pohľadnice,  kartotéku  drobnej  tlače,
kartotéku bibliografií a regionálnych osobností , ktoré sa priebežne spracovávajú  do elektronickej
podoby

 Výstavy  a  nástenky  z  regionálnych  materiálov  v  priestoroch  knižnice   plnili  dôležitú
informačnú úlohu pre používateľov a boli zaujímavým spestrením, ktoré používatelia privítali:

- Potulky po rožňavskom okrese
- Edičná činnosť na úseku regionálnej literatúry a bibliografie
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- 65. výročie založenia Okresnej knižnice
- Bibliografie vydané OK za obdobie 65 rokov
- Vianoce na Gemeri

Stála výstavka najzaujímavejších  kníh z regionálnej literatúry. Úsek spolupracuje a poskytuje rôzne
regionálne materiály pre iné organizácie či vydavateľstvá. 
Vydaná bola  bibliografia  k  65.  výročiu vzniku Gemerskej  knižnice P.  Dobšinského v Rožňave "
Knižnica v médiách"a   2 personálne bibliografie v elektronickej  podobe -  Jozef  Mikulík,  Andrej
Cházar.

2. Metodická činnosť

Metodická a konzultačno-poradenská činnosť v roku 2016 sa zameriavala na  spoluprácu s 
obecnými knižnicami  na riešenie odborných knihovníckych úloh, ich plnenie podľa Knižničného 
zákona č.126/2015 Z.z., legislatívne dokumenty, štatistickú činnosť, grantový program.

Spracovaná bola štatistika výkonov obecných knižníc a  mestskej knižnice, ročné analýzy 
celkovej činnosti. Naďalej sa propagovali nové trendy v knihovníctve –  zavádzanie automatizácie do
knižničných procesov v jednotlivých knižniciach a nové aktivity pre používateľov a verejnosť.

V priebehu roka bolo uskutočnených 7 metodických návštev  v obciach,  poskytnutých bolo 
195 metodických konzultácií. Najčastejšie sa problémy riešili konzultáciami podľa jednotlivých 
problémov.  4.3. 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie knihovníkov okresu Rožňava k 
metodickému usmerneniu výkazu k štatistike za rok 2015.

Vnútroknižničná metodika sa realizovala v súčinnosti s jednotlivými úsekmi knižnice.  
Spracovali sa ročné výkazy za jednotlivé knižnice v regióne v tlačenej aj elektronickej podobe, 
pripravili sa podklady do rozboru činnosti GKPD za predchádzajúci rok. 

Obecné knižnice 42
z toho 29 fungujúcich : regionálna 1

  mestská 1 
 s profesionálnym knihovníkom 4

s neprofesionálnym knihonvíkom 23
stagnujúcich 11

3. Spolupráca

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave spolupracovala s  materskými školami,   
základnými školami, Základnou umeleckou školou v Rožňave,  strednými školami v regióne, 
Špeciálnou základnou školou internátnou v Rožňave, Domovom mládeže v Rožňave, kultúrnymi 
zariadeniami - Mestským divadlom Actores, Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave, 
Baníckym múzeom v Rožňave, Slovenským národným múzeom - Múzeum Betliar, Domovom 
sociálnych služieb Amália, Domovom dôchodcov, Klubom dôchodcov,  Domom sociálnych služieb 
Jasanima, DeD satelitom, Domom  Matice slovenskej v Rožňave, Štátnou ochrannou prírody a 
správou NP Slovenský kras Brzotín, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Úniou 
nevidiacich a slabozrakých, Nemocnicou sv. Barbory, Domom sociálnych služieb pri Nemocnici sv. 
Barbory, Mestským  televíznym štúdiom, obecnými úradmi, obecnými knižnicami, 

V rámci Slovenska bola realizovaná spolupráca s : ŠVK Košice, ŠVK Prešov, Slovenská národná 
knižnica Martin, Verejná knižnica Jána Bocatia Košice, Knižnica pre mládež Košice, Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči,  Univerzitná knižnica v Bratislave,  Slovenská 
asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a inými zariadeniami. Spolupráca bola zameraná 
na prípravu a realizáciu rôznych aktivít pre širokú verejnosť.
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III. Projekty

Podané projekty na rok 2016:

- Grantový program Ministerstva kultúr SR:

Kultúrne poukazy  

- Grantový program Fondu na podporu umenia:

Príjemné prostredie -  príjemné štúdium  - 4975€

Knihy na vzdelávanie i oddych pre všetkých  - 10600€

Seniori a aktívna staroba – 2680 €

Knižnica nielen o knihách – 1665 €

- Dotácie z rozpočtu mesta Rožňava : 

Za krásami Slovenského krasu - 500€

Zrealizované projekty:

Knihy na vzdelávanie i oddych pre všetkých –  7500 €- nákup kníh na doplnenie 
knižničného fondu

Príjemné prostredie -  príjemné štúdium – 4600€ - výmena regálov na úseku náučnej 
literatúry

Kultúrne poukazy –  227€ - použité na zápisné do knižnice

Za krásami Slovenského krasu – 200 €- realizácia prírodovednej regionálnej súťaže  pre 
žiakov základných škôl.

Finančné prostriedky vo výške  227€ sme získali z  grantového programu  Ministerstva 
kultúry SR, z Fondu na podporu umenia 12100€  a 200€ z prostriedkov mesta Rožňava.
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IV.  Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov   

1. Štandardizácia regionálnych knižníc

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v uplynulom roku sa snažila plniť  štandardy a 
výkonnostné indikátory knižníc, ktoré boli prijaté Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja.

Miesto sídla knižnice, mesto Rožňava má 18 201 obyvateľov, čiže naša organizácia spadá pod limit 
sídla - do 20 tis. obyvateľov. 

Č. Ukazovateľ/ 
indikátor výkonu 
knižnice

Slovenský 
štandard

Benchmark Benchmark po 
zohľadnení 
špecifík  knižníc 
KSK

Gemerská knižnica 
P. Dobšinského 
Rožňava      2015

Gemerská 
knižnica P. 
Dobšinského  
Rožňava      2016

1

Počet kn. jednotiek 
získaných kúpou 
ročná obnova KF 
ako celku

3-5% obnova 
KF

2,00% 2,00% 919

1%

1213

1,2%

2 Suma fin. 
Prostriedkov na 
nákup kniž.fondov

10 eur na knihu 10 eur na 
knihu

10 eur na knihu 8015,74€

8,05€

11368,31€

9,37€

3 Počet titulov 
periodík

100-150 titulov 
(kategória 
20000-40000 
obyv.)

50-80 titulov 50-80 32 31

4 Počet PC s 
internetom pre 
verejnosť

7-10 ks PC 
(kategória 
20000-40000 
obyv.)

1/200-600 
čitateľov

1/200-600 
čitateľov

12 2

5 Týždenný počet 
prevádzk. hodín

45-52 (kat. 
20000-40000 
obyv.)

50-60 Min.50hodín 48(+4) 48(+4)

6 Počet študijných 
miest (miesta v 
študovni, čitárni a 
verejné  
prístup.body na 
internet)

45-55 miest  
(kategória 
20000-40000 
obyv.)

(40- 50) 40-55 60 50

7 Výpožičky na 1 
zamestnanca 
vykonávajúceho 
knihovnícke činnosti

15% výpožičiek
(kategória 
20000-40000 
obyv.)

10000 
výpožičiek

60-70% 
slov.štandardu 
(9000-10500 
výpožičiek)

10125  13586

8 Výpožičky na 1 
čitateľa

15% (kategória 
20000-40000 
obyv.)

30/ za rok Min.20/ rok

37,85 38,85

9

Percento čitateľov z 
počtu obyvateľov

15% (kategória 
20000-40000 
obyv.)

15,00% Rozpätie 10-15%

13,91% 14,41%
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10 Počet platených 
akcií, služieb a 
podujatí 
organizovaných 
knižnicou

Štandard nie je 
stanovený

4 ročne 5 5

11 Počet AVD v 
knižničnom fonde

Štandard nie je 
stanovený

3% z 
knižničného 
fondu

1-3% 4,5% 4,8%

5.Týždenný počet prevádzkových hodín 

Výpožičný čas pre verejnosť bol 48 hodín, rezerva 4 hod., kedy sa realizovali objednané aktivity počas dňa, ktorý bol v 
týždni pre výpožičné služby pre verejnosť zatvorený. 
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C/  Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a 

prevádzky

1. Organizačná schéma

Riaditeľka : 

Útvar knižnično-informačných služieb:

Úsek regionálnej literatúry, bibliografie a metodiky:

1 knihovník - odborná knihovnícka, bibliografická, informačná a metodická činnosť, spracovávanie
záznamov  pre  národnú  bibliografiu  a  súborný  katalóg,  práca  s  automatizovaným  informačnými
zdrojmi,  práca  vo  výpožičných  službách,  poradenská  činnosť,  individuálna  práca  s  čitateľom,
rešeršná služba, spracovávanie a vytváranie regionálnych záznamov a databáz

Úsek doplňovania a spracovania KF:

1 knihovník -  odborná knihovnícka,  bibliografická činnosť,  spracovávanie záznamov pre súborný
katalóg,  práca  s  automatizovaným  informačnými  zdrojmi,  práca  vo  výpožičných  službách,
poradenská  činnosť,  individuálna  práca  s  čitateľom,  systémový  knihovník  pre  automatizovaný
knižničný systém Clavius 

Úsek náučnej literatúry a študovne: 

2 x  knihovník -  odborná  knihovnícka  činnosť,  bibliografická  a  rešeršná  agenda,  medziknižničné
výpožičky,  poskytovanie  informácií,  výpožičná  služba,  individuálna  práca  s  rôznymi  vekovými
kategóriami používateľov, príprava a realizácia vzdelávacích podujatí

1x  knihovník,  správca  knižnično-informačného  systému –  neobsadené,  aktuálne  problémy  s
knižnično-informačným sieťou a serverom  boli riešené dodávateľsky.

Úsek beletrie a čitárne:

 1    knihovník -  odborná  knihovnícka  činnosť,  bibliografická  a  rešeršná  agenda,  poskytovanie
informácií,  výpožičná služba,  individuálna práca  s rôznymi vekovými kategóriami používateľov,
individuálna  práca  so  znevýhodnenými  používateľmi,  práca  so  zvukovými  knihami,  príprava  a
realizácia   informačno  -  vzdelávacích  a  kultúrno-spoločneských  podujatí,  práca  s  periodikami,
spracovanie záznamov

Úsek literatúry pre deti a mládež:

2x  knihovník - odborná  knihovnícka  činnosť,  bibliografická  a  rešeršná  agenda,  poskytovanie
informácií,  výpožičná  služba,  individuálna  práca  s  detským  používateľom,  práca  so  školskými
zariadeniami a pedagógmi, príprava a realizácia informačno - vzdelávacích a kultúrno-spoločneských
podujatí,

Úsek umenia a hudby: 

1  knihovník  -  odborná  knihovnícka  činnosť,  bibliografická  a  rešeršná  agenda,  poskytovanie
informácií,  výpožičná  služba,  individuálna  práca  s  rôznymi  vekovými  kategóriami  používateľov,
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príprava a realizácia  informačno - vzdelávacích a kultúrno-spoločneských podujatí,realizácia aktivít
z oblasti hudby a umenia, príprava a realizácia výstav, spracovanie tlačových správ, komunikácia s
médiami

Pobočka JUH:

1  knihovník  – (úväzok  4hod.)   odborná  knihovnícka  činnosť,  bibliografická  a  rešeršná  agenda,
poskytovanie  informácií,  výpožičná  služba,  individuálna  práca  s  rôznymi  vekovými  kategóriami
používateľov, príprava a realizácia  informačno - vzdelávacích a kultúrno-spoločneských podujatí,
práca so školskými zariadeniami

Útvar ekonomicko-technických služieb

Vedúca útvaru: 1  ekonómka : komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend, spracovanie
mzdovej  agendy,  rozpočtovanie  a  financovanie,  zabezpečovanie  správy  majektu,  verejné
obstarávanie, materiálno-technické zabezpečovanie, zabezpečovanie revízií v organizácii

1 vodič, údržbár, kurič (úväzok 4hod.) : vedenie a bežná údržba motorového vozidla, údržba
objektu  (drobné  murárske,  stolárske,  inštalatérske,  záhradnícke  práce),  vykurovanie  objektu,
zabezpečovanie prevádzky kotolne

1 upratovačka : upratovanie všetkých priestorov a pobočky, čistenia kobercov, okien, kníh,
regálov, údržba budovy a areálu, priestorov pobočky 

2. Organizačná, riadiaca, koordinačná, kontrolná činnosť

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, ako samostatný právny subjekt, sa riadila
základnými dokumentmi: Zriaďovacou listinou, Organizačným poriadkom, Pracovným poriadkom,
Knižničným a výpožičným poriadkom, Plánom práce na rok 2016,  Stratégiou rozvoja slovenského
knihovníctva. 

Výpožičný čas knižnice pre verejnosť bol od pondelka do soboty 48 hodín, a 4 hodiny pre
dopredu objednané aktivity v jeden deň (štvrtok), keď neboli výpožičné hodiny pre verejnosť. Na
pobočke knižnice pracovala jedna knihovníčka na 0,5 úväzok, a boli upravené výpožičné hodiny pre
verejnosť na 20 hodín týždenne.

Práca bola koordinovaná rozpisom služieb na jednotlivých úsekoch a v centrálnej výpožičke
tak, aby sa mohli realizovať všetky kultúrno-vzdelávacie a informačné  aktivity pre verejnosť. Na
príprave väčších podujatí  sa podielala väčšina zamestnancov tak,  aby nebola ohrozená výpožičná
služba pre verejnosť. 
Z  dôvodu  maľovania  priestorov  a  výmeny  knižničných  regálov  na  úseku  náučnej  literatúry  pre
dospelých bol tento úsek 1 týždeň pre verejnosť zatvorený, poskytovali sa len rešeršné služby a MVS,
taktiež služby na pobočke Juh sme 1 týždeň verejnosti neposkytovali z dôvodu maľovania všetkých
priestorov.

Porady zamestnancov knižnično-informačných služieb sa konali pravidelne mesiačne, podľa
potreby a aktuálnosti aj častejšie. Riešili sa priebežné úlohy, príprava aktivít pre verejnosť, ako aj
odborné  úlohy  pre  prácu  s  databázami.  Kontrolná  činnosť  prebiehala  na  úseku  ekonomickom
predbežnou kontrolou a priebežnou kontrolou riaditeľkou.

 Pravidelne každý týždeň, bol generovaný kontrolným systémom stav výpožičných kont používateľov
a zasielané boli upozornenia a upomienky pri nedodržaní Knižničného a výpožičného poriadku.
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3. Systém ochrany objektov

Budova Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského sa nachádza v ohradenom areáli s dvomi 
vstupmi. Budova má taktiež dva vstupy: pre verejnosť a služobný vchod, ktorý je počas prevádzky 
knižnice zatvorený. Ochrana budovy je zabezpečená EZSna poschodiach a výpožičných priestoroch. 

Členenie priestorov pre výpožičné služby:
Prízemie: centrálny výpožičný pult, úsek beletrie a čitárne
I. Poschodie: úsek náučnej literatúry pre dospelých, 

          úsek literatúry pre deti a mládež,
          úsek umenia a huby

II. Poschodie: spoločenská miestnosť

Knižnično-informačný systém je prevádzkovaný na vlastnom serveri, ktorý je chránený z von 
Firewalom a tiež softwérovým firewalom. Služobné i používateľské počítače majú antivírový 
program. Počítačová sieť pri vstupe do servra je chránená prepäťovými ochranami. Pracovný počítač 
na ekonomickom úseku je chránený ADSL firewalom a antivírovým programom.

4. Bezpečnosť práce 

V rámci bezpečnosti práce na pracovisku sú dodržiavané všetky zákonné normy, dostatočné 
osvetlenie pracoviska, núdzové osvetlenie schodišťa, hygiena pracoviska, prevádzka počítačovej 
siete, manipulácie s knihami. Všetky kontroly a revízie BOZP, zdravotnej služby ako aj požiarnej 
ochrany sú riešené dodávateľsky. 

5. Ekonomické opatrenia na zabezpečenia efektívnosti prevádzky

Organizácia neustále reaguje na znižovanie nákladov a zvyšovanie efektívnosti prevádzky, 
znižovaním osvetlenia v budove, došlo k zníženiu počtu svetidiel, zostali len v minimálne nutnom 
počte, žiarovky boli vymenené za úsporné, priebežne inštalujeme snímače pohybu, aby sa zapínanie 
svetiel  spustilo, len pri pohybe návštevníka, šetríme vodu nastavenim nízkeho prúdu vody, kde to 
vieme, obmedzenia teploty počas vykurovacieho obdobia, počas voľných dní a víkendov.
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I.   VYHODNOTENIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI

1. Hospodárenie organizácie v roku 2016

    Rozpočet organizácie a jeho úpravy

    Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave dostala po schválení zastupiteľstvom KSK  
v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 583/20014 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a uznesenia č. 292/2015 zo 14 zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa
07.12.2015 bežný rozpočet na rok 2015 vo výške 173.547,00 €. V priebehu roka došlo k niekoľkým
úpravám.
 
     Bežný transfér na rok 2016 pre Gemerskú knižnicu bol stanovený nasledovne :                                      
       

UKAZOVATEĹ Schválený 
rozpočet roku 
2015

Úprava rozpočtu

+ zvýšenie

Úprava rozpočtu

- zníženie

Upravený rozpočet

2015

Bežné transféry 

- prevádzka  41-001 0040100

161.181,00 161.181,00

- Rozpočtové opatrenie B 3 660,00 161.841,00

- Rozpočtové opatrenie B 11 646,00 162.487,00

Bežné transféry – činnosť

   41-001  0040200

2.766,00 2.766,00

- Rozpočtové opatrenie B 8 968,00 3.734,00

Bežné transféry – vlastný príjem    46  
0040100

9.600,00 9.600,00

Bežné transféry – ÚPSVaR

   1AC1  0040100

- Rozpočtové opatrenie B 1

873,38 873,38

- Rozpočtové opatrenie B 2 436,69 1.310,07

- Rozpočtové opatrenie B 4 315,24 1.625,31

- Rozpočtové opatrenie B 5 436,69 2.062,00

- Rozpočtové opatrenie B 6 436,69 2.498,69

- Rozpočtové opatrenie B 7 436,69 2.935,38

- Rozpočtové opatrenie B 8 436,69 3.372,07

- Rozpočtové opatrenie B 10 399,47 3.771,54

Bežné transféry - ÚPSVaR

   1AC2   0040100

- Rozpočtové opatrenie B 1

154,14 154,14
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- Rozpočtové opatrenie B 2 77,07 231,21

- Rozpočtové opatrenie B 4 55,63 286,84

- Rozpočtové opatrenie B 5 77,07 363,91

- Rozpočtové opatrenie B 6 77,07 440,98

- Rozpočtové opatrenie B 7 77,07 518,05

- Rozpočtové opatrenie B 8 77,07 595,12

- Rozpočtové opatrenie B 10 70,49 665,61

Bežné transféry – Fond na podporu 
umenia

   45   0040200 

- Rozpočtové opatrenie B9
12.100,00 12.100,00

Bežné transféry MK SR /KP/

   111-005 0040100

- Rozpočtové opatrenie B 11

227,00 227,00

Bežné transféry – Mesto Rožňava

    11 H    0040100

- Rozpočtové opatrenie B5

100,00 100,0

- Rozpočtové opatrenie B 8 100,00 200,00

                                              

Hodnotenie výnosov z hlavnej činnosti

Skutočnosť v €

Tržby z predaja služieb (602) 8.862,22

Výnosy z prevádzkovej činnosti (648) 1.462,12

Úroky (662) 1,74

Výnosy z bežných transférov (691) 174.343,65

Výnosy z kapitálových transférov (692) 14.074,92

Výnosy samosprávy z BT (693) 16.964,15

Výnosy samosprávy z KT od ost. subjektov (698) 4.782,00

Výnosy celkom 220.490,80

Pre Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského bol daný rozpočet vlastných príjmov 9.600,- €, ktoré sme
prekročili o 724,34 €, a to z dôvodu dobropisov na energiách.
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HODNOTENIE VÝŠKY NÁKLADOV

Spotrebované nákupy(50) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť  v € v r. 2016

Spotreba materiálu (501 ) 13.734,15 31.181,71

Spotreba energie  ( 502 ) 8.292,38 9.203,47

Spolu 22.026,53 40.385,18

     Spotrebované nákupy zahŕňajú nákup kníh, novín, časopisov, kancelárskych potrieb,  tonerov,
papiera,  pohonných hmôt  a  mazadiel,  čistiacich  a  dezinfekčných prostriedkov,  materiál  na bežné
opravy a údržbu,farieb, materiál na kultúrne aktivity. Zvýšené náklady nám v roku 2016  vznikli z
dôvodu  havarijného stavu  na PC sieti, preto bolo nutné zabezpečiť výmenu servra  na knižničný
systém  Clavius  a  server  Synology.  Nainštalovaním  týchto  servrov  bolo  nevyhnutné  zabezpečiť
obnovu PC a to v množstve 5ks a 1 notebook. Z dôvodu ochrany osobných údajov bolo potrebné
zakúpiť sieťové multifunkčné zariadenia, aby boli oddelení zamestnanci od čitateľov knižnice.
  Z projektu „ Knihy na vzdelanie i oddych pre všetkých   “ poskytnuté z Fondu na podporu umenia
sme zrealizovali  nákup knižničného fondu.
   Z projektu „Príjemné prostredie – príjemné štúdium “ poskytnuté z Fondu na podporu umenia sme
zrealizovali výmenu regálov v náučnom oddelení, ktoré boli z roku 1973.

          Poskytnutý príspevok od Mesta Rožňava sme použili na realizáciu  podujatia „Za krásami
Slovenského krasu “ pre deti zo základných škôl.
                                                                                                                                                                                                    

Služby (51) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016

Oprava a údržba (511) 3.338,41 2.257,07

Cestovné tuzemské (512) 632,62 263,63

Ostatné služby (518 ) 7.986,07 9.382,15

Spolu 11.957,10 11.902,85

     Z položky opráv boli hradené náklady za opravu  kancelárskej techniky a zabezpečenie 
pravidelných revízií na zabezpečovacom zariadení, plynových kotlov, hasiacich prístrojov
a hydrantov, tlakových nádob, kontrola elektrospotrebičov ,  revízia elektrickej inštalácie  suterénu  a 
revízia bleskozvodov, náklady na poštovné a telefóny, služby PO, OBP a pracovnej zdravotnej služby.
V roku 2016 bol vydaný zborník k 65. výročiu vzniku GK. Taktiež nám vznikli zvýšené náklady na 
správu PC siete, výpočtovej techniky a informačného systému, nakoľko pracovná pozícia  technika 
nebola od februára obsadená.
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Osobné náklady (  52) Skutočnosť v  € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016

Mzdy (521) 94.875,45 96.920,05

Sociálne poistenie (524) 32.714,28 32.446,31

Sociálne náklady ( 527) 8.370,48 6.546,46

Spolu 135.960,21 135.912,82

Priemerný mesačný plat v roku 2016 dosiahol výšku 621,28 € .
Mzdové  náklady  všetkých  zamestnancov  GK  PD  v  prepočte  na  jedného  čitateľa  sú  36,95   €
(96.920,05/2623) .
Mzdové náklady zamestnancov GK PD v knižnično-informačných službách v prepočte na jedného
čitateľa predstavujú 24,64€ ( 64.631,75/2623).

Sociálne náklady (524)  predstavujú náklady na zdravotné poistenie a poistné do sociálnej poisťovne.
Sociálne  náklady  zahŕňajú  náklady  na  tvorbu  sociálneho  fondu,  náklady  na  dávku  pri  dočasnej
pracovnej neschopnosti, ktorá je vyplácaná zamestnávateľom prvých 10 dní .
                                                                                                                                      
    Na zabezpečenie stravovania sme poskytovali stravné lístky zamestnancom v hodnote 
3,80 € , na ktoré organizácia priplácala 55% výšky stravného lístka, t. j.  2,09 €.

Dane a poplatky ( 53)(54) Skutočnosť v € v  r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016

Daň z nehnuteľnosti 381,03 381,03

Ostatné dane a poplatky 559,12 571,98

Členské poplatky 50,00 170,00

Spolu 990,15 1.123,01

     Z týchto položiek bola zaplatená daň z nehnuteľnosti, poplatky za odvoz komunálneho odpadu, 
koncesionárske poplatky a  bankové poplatky . Členské príspevky sú platené do SAK

Odpisy  DINM a DIHM (551) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016

Odpisy dlh. majetku - VÚC 15.950,16 14.074,92

Odpisy dlh. majetku - vlastné 4.999,00 4.782,00

Spolu 20.949,16 18.856,92

Finančné náklady (56) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť € v r. 2016

Ostatné finančné náklady 77,82 73,77

Spolu 77,82 73,77
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Náklady na odvod príjm. (58) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016

Náklady na odvod príjmov 10.715,50 10.729,95

Spolu 10.715,50 10.729,95

             

Daň z príjmov (59) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016

Splatná daň z príjmov 0,22 0,27

Spolu 0,22 0,27

Hospodársky výsledok

Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť € v r. 2016

Výnosy celkom 202.444,13 220.490,80

Náklady celkom 202.676,69 218.984,50

Hospodársky výsledok Strata           232,56 Zisk           1.506,30 

SOCIÁLNY FOND

Stav fondu l1.1.2016                                            231,81 

Tvorba za rok 2016                                     1.061,86

Zdroje spolu                           1.293,67

Čerpanie fondu :

Príspevok na stravné lístky 2.412 ks á 0,40 €     964,80                                                                

Čerpanie spolu                            964,80

        

Zostatok k 31.12.2016                              328,87                                                               
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STAV MAJETKU GEMERSKEJ KNIŽNICE   

     V zmysle príkazu predsedu KSK č. 6/2015 , v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a internej Smernice KSK č. 4/2006 o
inventarizácii  majetku a  záväzkov bola vykonaná ročná inventarizácia  majetku.  Fyzický stav bol
odsúhlasený s účtovným. Rozdiely neboli zistené.

Majetok Stav k 1.1.2016 Prírastok Úbytok Stav k 31.12.2016

Nehmotný majetok    073 12.740,26 0 0 12.740,26

Stavby                      021 562.994,33 0 0 562.994,33

Stroje,prístroje          022 88.583,34 0 12.871,56 75.711,78

Dopravné prostriedky 023 11.380,00 0 0 11.380,00

Pozemky                   031 9.833,70 0 0 9.833,70

Umelecké diela          032 4.647,15 0 0 4.647,15

Majetok v OTE           751 67326,69 13.404,35 1.974,95 78.756,09

Knižničný fond          OTE   343.804,61 17.055,55 3.159,63 357.700,53

Majetok spolu 1,101.310,08 30.459,90 18.006,14 1,113.763,84

  

Prírastok majetku predstavuje nákup 2 ks server, 4 ks PC, 1 ks notebook, multifunkčené zariadenie,
PC stoly, regále pre náučné oddelenie, PC stoličky, kreslá a vešiaky. Úbytok majetku predstavuje
vyradenie nefunkčného,  poškodeného a neopraviteľného majetku,  ktorý bol vyradený v priebehu
roka 2016 v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom KSK

Čerpanie rozpočtu príjmov

V € Rok 2016 Rok 2015

PRÍJMY 192.437,75 172.394,75

23 001 – príjmy za služby 8.865,02 8.657,82

243 000 - úroky 1,47 1,20

292 012 – príjmy z dobropisov 1.863,46 2.056,48

312 – Transféry v rámci VS 181.707,80 161.679,25

- z rozpočtu  VÚC 164.743,65 150.025,68

- Fond na podporu umenia 12.100,00

- z MK granty / kultúrne poukazy/ 227,00 10.458,07

- Mesto Rožňava 200,00 285,00

- ÚPSVaR 4.437,15 910,50
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Čerpanie rozpočtu výdavkov

V € Rok 2016 Rok 2015

UKAZOVATEĹ

600- BEŽNÉ VÝDAVKY 191.307,80 170.779,25

610 – Platy celkom 96.920,05 94.684,24

611 – Tarifné platy 80.614,07 82.224,88

612 - Príplatky 6.075,94 5.895,91

614 - Odmeny 9.965,00 6.410,00

616 - Doplatky 265,04 153,45

620 - Poistné 32.583,21 32.714,28

630 – Tovary a služby 61.311,02 41.396,41

631 - Cestovné 263,63 570,30

632 – Energie, voda a komunikácie 13.163,28 10.873,77

632 001 - energie 9.121,48 7.503,04

632 002 – vodné a stočné 756,15 802,43

632 003 – poštovné a telekom.služby 1.975,52 1.879,02

632 004 - internet 1.310,13 689,28

633 - Materiál 30.970,23 13.302,31

634 – Dopravné 966,83 511,41

635 – rutinná a štandartná údržba 2.649,87 1.822,13

636 - prenájom 66,00 247,50

637 - SLUŽBY 13.231,18 14.061,79

637 001 – Školenia, kurzy, semináre 631,62 1.414,00

637 002 – konkurzy a súťaže 86,82 631,85

637 004 – všeobecné služby 4.120,35 4.492,29

637 007 – cestovné náhrady 62,32

637 012 – poplatky, odvody 256,72 111,83

637 014 - stravovanie 6.344,72 5.572,83

637 015 – poistné 16,28

637 016 – prídel do SF 1.061,86 1.047,21

637 034 – zdravotníckym zariadeniam 15,00
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637 035 - dane 714,09 713,18

640 - Transféry 493,52 1.991,52

642 006- na členské príspevky 50,00 50,00

642 013 - odchodné 1.279,00

642 015 – nemocenské dávky 443,52 662,52

II. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti 

     V roku 2016 na základe uznesenia č. 362/2016 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického 
samosprávneho kraja konaného dňa 27. júna 2016 v Košiciach nám bol upravený rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 8.100,- €, za účelom obstarania a inštalácie klimatizácie
v podkrovných priestorov budovy GK PD.
     Z tohto rozpočtu boli uhradené náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 980,-
€. 
     Pri vypracovaní projektovej dokumentácii došlo k navýšeniu nákladov potrebných na realizáciu 
investičnej akcie, z toho dôvodu bola opodstatnenosť nákladov overená pracovníkmi investičného 
útvaru KSK a v roku 2017 by sa malo pokračovať v realizácii prác.

III. Príčiny pretrvávania prípadných nedostatkov

     Pretrvávajúcim  nedostatkom v GK PD  je nefunkčný výťah, na opätovné sprevádzkovanie  by
sme potrebovali investičné prostriedky. Nedostatky sú riešené v rámci možností organizácie.
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