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  1. Všeobecná charakteristika organizácie 

Gemerská  knižnica  Pavla  Dobšinského  v  Rožňave,  ktorej  zriaďovateľom  je  Košický
samosprávny  kraj,  je  rozpočtová  kultúrna  organizácia.  Plní  kultúrnu,  informačnú  a vzdelávaciu
funkciu, je regionálna knižnica pre okres Rožňava a zároveň mestská knižnica pre obyvateľov  mesta
Rožňava.  Poskytuje  knižnično-informačné  a  výpožičné  služby,  zabezpečuje  literatúru  podľa
požiadaviek čitateľov z iných knižníc, realizuje kultúrno-spoločenské a výchovno -vzdelávacie aktivity
pre všetky vekové kategórie návštevníkov, pripravuje výstavy, aktivity na podporu čítania, pracuje s
rôznymi komunitami. Zbiera, spracováva a uchováva rôzne dokumenty regionálneho charakteru. 

Knižnica, ako  dôležitá súčasť spoločenského života prispieva k zvyšovaniu informovanosti a 
vzdelanosti poskytovaním kvalitných a rôznorodých informácií širokej verejnosti, napomáha 
permanentnému vzdelávaniu. Plní informačné, vzdelávacie, relaxačné a sociálne funkcie 
pre všetky vekové kategórie obyvateľstva. Sprístupňuje informačné bohatstvo ukryté nielen 
v knihách, ale i periodikách a iných médiách. Podieľa sa na vytváraní a posilňovaní čitateľských 
návykov u detí a mládeže, rozvíja čitateľskú, mediálnu a informačnú gramotnosť, ktorú môžeme 
charakterizovať ako schopnosť identifikovať, vyhľadať, hodnotiť a používať informácie. Knižnice  aj v 
21. storočí nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti, ako moderná inštitúcia s 
aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj mesta, regiónu i kraja. 

Poslaním  knižnice  je  vytvárať  a  prehlbovať  pozitívny  vzťah  človeka  k  písanému  slovu,
literatúre,  pomôcť čitateľovi  získať  čo najviac  kvalitných  informácií  rôzneho druhu.  Je  otvorenou
inštitúciou,  ktorá neponúka len informácie zo svojich knižničných fondov,  ale v rámci  kooperácie
vymieňa  informácie  a  dokumenty  bez  ohľadu  na  geografické  či  kultúrne  hranice,  pracuje  
s  externými  informačnými  zdrojmi,  ponúka  verejnosti  prístupové  body  k  internetu,  pripravuje  a
realizuje  množstvo  aktivít  na   podporu  čítania,  propagáciu  literatúry  a  formovaniu  pozitívneho
vzťahu k regiónu.

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka 

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti

V hodnotení činnosti za rok 2019 analyzujeme základné odborné činnosti knižnice, dopĺňanie
knižničného  fondu,  odpisy  literatúry,  používateľov  a poskytované  knižnično-informačné   služby
verejnosti, kultúrno-vzdelávacie aktivity, priestorové, technické a ekonomické zabezpečenie knižnice.
Hodnotíme tiež  metodickú a bibliografickú činnosť. 

Dôraz práce sa kládol na kvalitné knižnično-informačné služby, ktoré sme poskytovali formou
výpožičiek, poskytovaním ústnych a  písomných informácií. Dôslednou komunikáciou,  individuálnou
prácou s používateľmi, realizovaním informačno - vzdelávacích a kultúrno - spoločenských podujatí
pre verejnosť všetkých vekových kategórií sme sa snažili budovať priaznivé povedomie na verejnosti.

Naďalej sme pracovali s detskými používateľmi, práce s knihou, prostredníctvom súťaží Perly
poznania III.,  Za krásami Slovenského krasu, Babka a dedko. Pri dramatizácii textov sa deti  čítaním
učili porozumieť písanému textu a spracovať ho do vlastného výroku a prezentovať ho iným deťom. 
Literárna súťaž Perly poznania netradičnou formou približovala slovenskú pôvodnú tvorbu a autorov
deťom, mládeži a dospelým, spájala členov rodiny - rôzneho vekové zloženia, aby spolupracovali pri
vyhľadávaním textov  a  získavaní  odpovedí.  Prioritou  bolo  naďalej  realizovať  aktivity  na  podporu
čítania, „Nerušte ma, čítam“, Na túto knihu nikdy nezabudnem, maratón v čítaní detí, hlasné čítania
Dobšinského rozprávok a  iné.

Najrozsiahlejším projektom roku 2019 bola realizácia projektu  „Objavujeme čaro Gemera“ -
zážitkovo-informačnej  záhrady  v  areáli  knižnice.  Projekt  bol  realizovaný  za  finančnej  podpory
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Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita. Bol jedným zo šiestich projektov
realizovaných  v  rámci  výzvy    „Tradície  inšpirujú  inovácie“.  Obsahová  časť  bola  realizovaná
v spolupráci s partnermi – Gemerské osvetové stredisko a študentmi Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika
tak, aby  umožnila návštevníkom získať interaktívnou  formou informácie z regiónu. Obnova záhrady
zahŕňala vybudovanie chodníka, osadenie informačných interaktívnych  tabúľ a  lavičiek pre oddych.
Informačné  panely  sú  v  troch  jazykových  mutáciách  (v  slovenskom,  maďarskom  a v  anglickom
jazyku),  umožnia  tak  získať  informácie  a kontakty  aj  zahraničným  návštevníkom  v  rámci  rozvoja
cestovného ruchu.

Ďalšími ťažiskovými aktivitami sa stali  realizácie projektu, ktoré podporil  Fond na podporu
umenia  a  bol  tak  hlavným partnerom všetkých  podujatí  realizovaných  v  rámci  týchto  projektov.
„Tajomstvá  v  literatúre  III“,  ktorého  súčasťou  je  literárna  vedomostná  súťaž  Perly  poznania,
zrealizované boli autorské besedy, hlasné čítania diel, literárna súťaž pre všetky vekové kategórie.
Projektu „Milan Rastislav Štefánik- poznaný i nepoznaný“,  prezentoval stredoškolskej mládeži život a
prínos tohto slávneho Slováka Slovensku i svetu. Pozostával z cyklu vzdelávacích aktivít.

Každoročne sa realizuje medzinárodný projekt Noc s Andersenom, kde deti zažívajú nočné
dobrodružstvo v knižnici a to nie len s knihou, zapojili  sme sa aj do projektu Celé Slovensko číta
deťom.

V priebehu roka sme sa venovali  aj  používateľom zdravotne znevýhodneným i   seniorom,
ktorí sú vďační za akékoľvek milé slovo a nápad na kreatívnu aktivitu pre nich. Práca s nimi nie je
jednoduchá, ale ich nadšenie z návštevy knižnice alebo pripravovaného podujatia je nákazlivá a núti
nás  stále  našu  prácu  skvalitňovať.  Pripravené  boli  pre  nich  hovorené  bibliografie  o  zaujímavých
knihách  alebo na vopred dohodnuté  témy,  čítania  literatúry,  prezentácie  o  novinkách,  kreatívne
stretnutia, muzikoterapia, biblioterapia, séria kvízov „Umenie našej mladosti“. Seniori sa zúčastňujú
hlasných čítaní  pre deti,  rôznych súťaží,  kde sú prepájané aktivity deti  –  seniori,  ako výtvarná a
literárna súťaž „Babka a dedko roka“. 

Množstvo marketingových aktivít, ktoré sme cielene zameriavali na širokú verejnosť nás 
dostáva do povedomia verejnosti a teší nás počuť pochvalné vyjadrenia. Pokračovali sme v ponuke 
voľnej výpožičky  kníh na železničnej stanici v Rožňave pre cestujúcu verejnosť. Prezentovali sme 
knižnicu a ponúkané služby na Veľtrhu pre seniorov, ktoré organizovali Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva a Mesto Rožňava. Počas letnej sezóny sme ponúkali formou voľnej výpožičky tituly k 
čítaniu aj návštevníkom na kúpalisku v meste. 

V druhom polroku 2019 prebiehalo vyradenie registratúrnych záznamov. Do knižnice  firma
Velcon darovala na podnet používateľov schodolez, ktorý s asistenciou inej osoby pomôže pohybovať
sa ľuďom na vozíčku po schodoch. Vďaka finančnému príspevku Košického samosprávneho kraja sme
koncom roka uviedli do prevádzky výťah,  vďaka čomu sa zdravotne znevýhodnení občania a seniori
môžu bez problémov dostať aj do spoločenskej miestnosti a zúčastňovať sa tak všetkých podujatí
organizovaných  našou  knižnicou.  Zároveň  sme  riešili  technicky  problematickú  webovú  stránku
knižnice, ktorá sa  koncom roka 2019 začala nanovo vytvárať a v roku 2020 budeme mať úplne novú
a  funkčnú  webovú  stránku,  ktorá  bude  slúžiť  ako  vzor  pre  ďalšie  inštitúcie  riadené  Košickým
samosprávnym krajom.
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

Kvalita verejných služieb, orientácia na návštevníka 2018 2019  Zdroj, vysvetlivka

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné knižničné ukazovatele

počet aktívnych používateľov knižnice spolu 2509 2373 KULT – 4.Modul, r.1

počet výpožičiek spolu 97211 98421 KULT – 3.Modul r.1

z toho absenčných 93149 88351

z toho prezenčných 4062 4215 KULT – 3.Modul r. 13

knižničný fond  - stav/počet 96120 93813 KULT – 2.Modul, r.1

Počet návštevníkov knižnice spolu 37925 40601 KULT – Modul , r. 20 

platená návštevnosť 2509 22372
vypĺňať ako v predchádzajúcich 
rokoch

neplatená návštevnosť 35416 38229
 vypĺňať ako v predchádzajúcich 
rokoch

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu
(celkový počet aktivít)

283 330  KULT – 4.Modul r.3

Finančná oblasť 2018 2019

cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania

Náklady spolu    

náklady na činnosť knižnice spolu    220.387 302.050 KULT – 5. Modul, r. 19

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov) 130.498 180.262 KULT – 5. Modul, r. 21+r.25+r.26

Prevádzkové náklady 42.029 67.587 KULT -  5. Modul, r. 29

Kapitálové výdavky 0 0,00 KULT -  5. Modul, r. 34

Bežné výdavky  

výdavky na prevádzku 200.086 272.533 k 31.12. , účtovné výkazy

výdavky na činnosť 20.301 29.517   31.12., účtovné výkazy

 Príjmy spolu 220.653 303.551 KULT – 5. Modul, r.1, 

Transfer od zriaďovateľa  

na bežné výdavky 174366 250.863  k 31.12., účtovné výkazy

na kapitálové výdavky 0 0,00  k 31.12. , účtovné výkazy

spolu 174.366 250.863  KULT – 5.Modul, r. 4

Ďalšie príjmy  

z prenájmu  0 0 KULT – 5.Modul, r. 18

z vlastnej  činnosti 9.210 9.642
KULT – 5.Modul, r. 16 -vstupné, 
vložné, poplatky, 

dary a sponzorské 0 0  KULT – 5.Modul, r. 13

spolu 9.210 9.642  

Externé grantové a projektové zdroje  

kultúrne poukazy 327 198  získaná suma

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

domáce projekty: tuzemské granty spolu 19.554 26.933 KULT – 5.Modul, r. 8

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu 0 0  KULT – 5.Modul, r. 11

počet podaných projektov 7 8 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 6 7

výška získaných financií z externých grantov a
projektov spolu 

10.600 15.500
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 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2018 2019  

cieľ:  cielená propagácia, zavádzanie inovácií

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v
KSK

2 3  BM, GOS, 

počet nových partnerstiev 3 4

Národná transfúzna služba Košice,  
OZ Život je pes, Dom MS, Únia 
nevidiacich a slabozrakých-pobočka 
Rožňava

počet nových kľúčových aktivít 5  7
možno popísať nižšie v komentároch 
alebo v ďalších kapitolách

počet kľúčových mediálnych výstupov  67 115
články v tlači, TV, rozhlase, sociálne 
médiá (odhad počtu kľúčových 
výstupov)

Strategický rozvoj 2018 2019  

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj

definovaná stratégia rozvoja áno áno

vlastný ukazovateľ rozvoja nie nie
definovať, iba ak bol nejaký 
špecificky stanovený

plnenie prioritných cieľov v roku 2019

- Realizované aktivity na podporu
čítania
- spracovávanie regionálnych 
dokumentov
- výmena starých regálov na 
úseku regionálnej literatúry a 
bibliografie

Nové aktivity v roku 2019 – realizácia projektov – Milan Rastislav Štefánik - poznaný i nepoznaný,
cyklus vzdelávacích aktivít pre študentov stredných škôl a Tajomstvá v literatúre III. V rámci programu
KSK  Terra  Incognita    sme  realizovali  projekt  Objavujeme  čaro  Gemera  –  zážitkovo-informačnú
záhradu v areáli knižnice. Počas  Kultúrneho leta mesta - Čitáreň pod vežou, Leto s knihou – voľná
výpožička kníh na mestskom kúpalisku,  Spriaznené duše -stretnutie detí a domácich  zvierat, pre
záujemcov darovať krv v spolupráci s  Národnou transfúznou stanicou v Košiciach  sme zorganizovali
Knižničná  kvapka  krvi,  ktorá  mala  priaznivý  ohlas  medzi  verejnosťou.  V  spolupráci  s  Úniou
nevidiacich a slabozrakých bol realizovaný cyklus podujatí Sú medzi nami.

6



3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2019

 Aktivita Popis

Týždeň slovenských knižníc Realizácia aktivít pre rôzne vekové kategórie na propagáciu 
knižnice a čítania 

Noc s Andersenom Nočné dobrodružstvo v knižnici s knihami pre deti

Deň ľudovej rozprávky Aktivity pre deti – pri príležitosti výročia Pavla Dobšinského,  

Čítajme si Maratón hlasného čítania detí v rámci spolupráce s UNICEF

Nerušte ma, čítam Verejné hlasné čítanie detí a dospelých na námestí v Rožňave

Za krásami Slovenského krasu 15.ročník regionálnej prírod. súťaže pre žiakov ZŠ 

Knižnica rukami Tvorivé aktivity pre verejnosť

Neobyčajná cesta písmen Projekt – doplňovanie knižničného fondu 

Tajomstvá v literatúre III. Projekt - realizácia aktivít zameraných na prezentáciu slovenskej  
pôvodnej tvorby pre deti, mládež a dospelých

Perly poznania III. Projekt -literárna vedomostná súťaž pre deti, mládež a dospelých

Milan Rastislav Štefánik 
-poznaný  i nepoznaný

Projekt – realizácia vzdelávacích aktivít  pre študentov SŠ v rámci 
Roka M.R.Štefánika 

Biblioterapie s krásnou 
literatúrou

Biblioterapia pre študentov a dospelých

Objavujeme čaro Gemera Projekt  TI – vybudovanie zážitkovo-informačnej záhrady pre 
spoznávanie regiónu

Prázdninová knižnica aktivity pre deti, letný denný tábor 

Uchovajme si históriu regiónu priebežné skenovanie regionálnych dokumentov 

Modernizujeme históriu  Projekt- nové regále na úsek bibliografie a region. literatúry

Kalendár výročí osobností 
regiónu Spracovanie kalendára osobností
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3.1 Plnenie štandardov

Názov štandardu Počet / Rok Poznámka Plnenie za rok 2019
Počet knižných jednotiek
získaných kúpou

2% z KF 1273 kn.j. 
1,4%

Suma finančných 
prostriedkov na nákup
knižničných fondov

10 eur 
na knihu

10,47 €

Počet titulov periodík 35 - 50 Podľa počtu obyv. v danom 
meste : 5 000 – 20 000 obyv.

41

Počet prevádzkových hodín min. 50 hodín /
týždeň 

48

Počet výpožičiek na 1 
zamestnanca vykonávajúceho 
knihovnícke činnosti

60 – 80% zo 
slov. štandardu 
9 000 – 12 000 
výpožičiek 

Výpožičky na 1 zamestnanca 
(prac. služieb) vykonávajúceho 
knihovnícke činnosti,

11578

Počet výpožičiek na 1 čitateľa min. 20 / rok Sledovať zo štatistického výkazu 
– výpožičky celkom

41,47

Počet platených akcií, služieb 
a podujatí 

4 ročne 6

Počet  marketingových aktivít  so
zameraním na propagáciu kniž.

4 18

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika a digitalizácia 

4 Vydané bibliogr.,metod. 
materiály, publik. činnosť z reg. 
fondov, digitalizácia – prevod 
knižničného dokumentu do 
elektronickej formy   za účelom 
ochrany a sprístupnenia – 
digitalizácia vzácnych 
dokumentov, periodík, knižných 
lístkov, pohľadníc, AVD...)

Digitalizácia  2874 ks 
reg.dokumentov.  Môj 
pohľad na M.R.Štefánika 
Čo ponúka knižnica, 
bibl.letáky  M.R. Štefánik, 
Juraj Schopper, Samuel 
Ormis
propag.materiál GKPD, 
záložky GKPD a 
Objavujeme čaro Gemera

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy

8 148+23

Počet podujatí zamerané  na 
celoživotné vzdelávanie 2

44

Komentár k štandardizácií : 
Počet prevádzkových hodín: Na sídlo knižnice s počtom 18 tis. obyvateľov  máme 48  výpožičných
hodín. Vo štvrtok realizujeme ďalšie odborné knižničné činnosti,  ako aj objednané aktivity  pre školy
či iné zariadenia v priestoroch budovy alebo mimo nej. 

Počet odbornej činnosti, regionalistika a digitalizácia: prebieha postupné skenovanie  drobnej tlače a
starých dokumentov na úseku regionálnej literatúry. Vydali sme zborník esejí v rámci projektu:  Môj
pohľad  na  M.R.Štefánika,  ponukový  katalog  aktivít  a  podujatí  knižnice  Čo  ponúka  knižnica,
bibliografické letáky  M.R. Štefánik, Juraj Schopper, Samuel Ormis, propagačný  materiál o GKPD:
záložky GKPD a Objavujeme čaro Gemera.
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3.2  Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti
I. Hlavná činnosť

1. Knižničný fond

Kvantitatívne ukazovatele:
Prírastky KF:               1 745 kn.j. Úbytky KF:         4 096 kn.j.                        
Celkový stav KF:      93 766 kn.j.

     
  V roku 2019 sme získali  do fondov   1 745 knižničných jednotiek.  Zo svojich fondov sme
odpísali   4096   knižničných  jednotiek,  hlavne  zastaralej  a  poškodenej  literatúry.  Doplňovanie
knižničného fondu sa realizovalo z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja a Fondu
na podporu umenia.

Celkový  knižničný  fond  Gemerskej  knižnice  Pavla  Dobšinského  predstavuje  93  766
knižničných jednotiek v hodnote  385422,91 €. Oproti roku 2018 je čistý fond nižší o 2 354  kn. j.  Vo
voľnom výbere je  72 %  knižničného fondu a v sklade 28 %. V sklade sa nachádza spolu 26 370
knižničných jednotiek, z toho na pobočke Juh je 242 knižničných jednotiek.
 Čitateľom sme ponúkali 61 titulov periodík, z toho 6 inojazyčné, 8 titulov sme získali 
bezplatne,  41 titulov sme zakúpili a  12 titulov sme dostávali darom.
Prírastky KF spolu  z toho: krásna literatúra pre dospelých  ….................   699 kn.j.            

      náučná literatúra pre dospelých …................    569 kn.j.
 náučná literatúra pre deti …...........................     64 kn.j.

        krásna literatúra pre deti …........................…    377 kn.j.
       špeciálne dokumenty ….................................      36 kn.j.

 
 Rok  Počet kníh/počet titulov  Počet špec.dokumentov/ 

počet titulov
 Spolu počet/ počet 
titulov

 2018 1624/ 1538 25/ 23 1649/ 1561

 2019 1709/ 1593 36/ 35 1745/ 1628

Čistý fond Počet kn.j. V  % Hodnota v €

Knihy 87972 93,45 365701,48 

Špeciálne dokumenty spolu  5794 6,55

z toho - audiovizuálne dokumenty   4 553 5,18  17 527,39   

             - iné špeciálne dokumenty  1 048 1,19 1251,57

             - elektronické dokumenty 159 0,18 867,72

              - mikroformy       34 0 74,75 

Spolu : 93 766  kn.j.   100% 385422,91
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Spôsob nadobudnutia Kn. j. Nadobúdacia cena v € Hodnota kn. Fondu v €

kúpou 637 6778,14 8080,46

grantom 636 6554,08 7800,87

darom 448 0,00 4984,71

náhrada 20 0,00 224

preprírastkované 4 0,00 20,55

Spolu 1745 13332,22 21 110,59 €

Finančné príspevky na nákup KF

Finančný príspevok KSK na nákup KF 7463,09

Finančný príspevok z Fond na podporu umenia- projekt 5500

Finančný príspevok z MK SR -Kultúrne poukazy 198,00

Nákup CD 171,13

Spolu 13332,22

Rozbor knižničného fondu: 
odborná literatúra pre dospelých 37 713 kn.j.
krásna literatúra pre dospelých 33 183 kn.j.
odborná literatúra pre deti   4 694 kn.j.
krásna literatúra pre deti 18 176 kn.j.
Spolu 93 766 kn.j.

Knižničné jednotky získané kúpou a grantom:

Lokácia Kn.j. Nadobúdacia cena v € Hodnota kn. Fondu v €

Región 9 140,26 152,45

Beletria 489 5 202,18 € 6 096,64 €

Hudobné oddelenie 50 509,24 € 658,14 €

Detské oddelenie 334 2 730,86 € 3 440,52 €

Náučné oddelenie 317 4 152,35 € 4 811,98 €

Pobočka Juh beletria 49 398,74 € 477,60 €

Pobočka Juh mládež 18 125,57 € 161,19 €

Pobočka Juh náučná 7 73,02 € 82,81 €

Spolu 1273 13 332,22 € 15 881,33 €
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Z našich fondov bolo odpísaných 4 096 kn. j. v hodnote 6 425,42 €, z toho:
 beletria pre dospelých 1977
 beletria pre deti   960
 náučná pre deti   100
 náučná pre dospelých  1059

Knižničné fondy sa spracovávali  prostredníctvom knižnično-informačného systému Clavius.
Snažíme sa podľa možností zachytiť celú škálu odborov na všetkých druhoch nosičov. Doplňujeme
svoje fondy aj inojazyčnou literatúrou. 
Ochrana  knižničného  fondu   sa  zabezpečovala  priebežne  balením  vybraných  knižničných
dokumentov  do  fólie  z PVC  a  vkladaním  ochranných  kódov  do  kníh.  Ochranu  KF  realizujeme
elektromagnetickým zabezpečovacím zariadením, bránami pri centrálnom pulte. 

Zvukové knihy
V rámci našich služieb ponúkame pre zdravotne znevýhodnených používateľov aj možnosť

vypožičiavania zvukových kníh na základe dohody s partnerskou Knižnicou pre nevidiacich v Levoči.
V priebehu roka 2019 sme obdržali 26 súborov (260 CD – zvukových kníh). Evidujeme 7 aktívnych
čitateľov, ktorí využívajú túto bezplatnú službu našej knižnice a vypožičali  si 365  zvukových kníh.

2. Služby

2.1. Používatelia – čitatelia

V roku 2019 bolo zaevidovaných  2372 používateľov. Došlo k úbytku  o 137 používateľov tak v
centrálnej  budove,  ako  aj  na  pobočke  JUH. Knižnično-informačné  služby  na  pobočke  JUH  boli
poskytované  dva a pol dňa v týždni. 

Registrovaní používatelia a  návštevnosť:

Rok 2018 Rok 2019 Rozdiel

Používatelia spolu 2509 2372 -137

Dospelí 1573 1517 -56

Deti 936 855 -81

Počet návštevníkov 37925 40601 2676

Používatelia prístupu na internet 402 423 21

Rozbor používateľov podľa kategórií :

Rok 2018
Deti / Dospelí Spolu Rok 2019

Deti /Dospelí Spolu

Centrálna budova 763/1482 2245 693/1426 2119

Pobočka JUH 173/91 264 162/91 253

SPOLU 936/1573 2509 855/1517 2372

Knižnica  poskytovala  prístupové  body  k  počítačom  a  internetu  pre  verejnosť.  Bolo
zaevidovaných 423 používateľov internetu, ktorí si  túto službu čiastočne platia. Oproti roku 2018
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došlo  k  miernemu  nárastu  o  21  používateľov.  Knižnica  poskytuje  pre  verejnosť  dostupné  wifi
pripojenie na internet.   Používatelia  si   zvykli  na poskytované elektronické služby,  ktoré knižnica
poskytuje  formou  SMS  -  oznámenia  o  rezerváciách,  o  rešeršných  službách,  oznamy  o  doručení
dokumentov v rámci MVS, a elektronické zasielanie dokumentov. 

2.2.  Výpožičky, informačná činnosť

Výpožičky v každom roku sú premenlivé a závisia od mnohých ukazovateľov. Jedným z nich je  
pravidelné zabezpečenie dostatok žiadaných a aktuálnych knižničných titulov, na druhej strane 
potreby používateľov, ich záujmy, potreby, prístup rodiny 
k motivácií detí k čítaniu, postoj školy a zadávanie motivácie k čítaniu  a získavaniu informácií 
pre mládež, taktiež práca knihovníkov s každým čitateľom. 

Vypožičaných bolo  98421  kn.j. čo je oproti minulému roku nárast o 1210  kn.j. Absenčných
výpožičiek sme dosiahli  94206 a prezenčných 4215. Dôsledná práca s  čitateľmi  a  pochopenie sa
začína  odrážať  aj  na  náraste  výpožičiek,  keď  si  čitatelia  pomerne  pravidelne  predlžovali  svoje
výpožičky.  V  rámci  medziknižničnej  výpožičnej  služby  (MVS)  sme  pre  používateľov  iných  knižníc
poskytli 28 kn.j., našim používateľom sme zabezpečili   1077 kn.j., z toho 614 originálov a 463 kópií
článkov. Používateľom sme ponúkali informácie  denníka,  týždenníkov, mesačníkov, dvojmesačníkov
a  štvrťročníkov.  Naši priaznivci nám v priebehu roka pravidelne formou darov dodávali iné tituly,
ktoré boli tiež požičiavané. 

Výpožičky Rok 2018 Rok 2019 Rozdiel

Výpožičky spolu 97 211 98421 1210

Absenčné výpožičky: 93 149 94206 1057

krásna literatúra pre dospelých 42 094 42149 55

odborná literatúra pre dospelých 25 787 25919 132

krásna literatúra pre deti 15 183 16438 1255

odborná literatúra pre deti 3 099 3033 -66

periodiká 9 891 10070 179

špeciálne dokumenty 1 157 812 -345

Prezenčné výpožičky 4 062 4215 153

MVS iným knižniciam 8 28 20

MVS z iných knižníc 818 1077 259

Gemerská  knižnica  Pavla  Dobšinského  spracovávala  svoje  knižničné  fondy  v knižnično-
výpožičnom  programe   Clavius.  Pokračoval  automatizovaný  systém  ohlasovania  rezervácií
používateľovi  cez  SMS  mobilných  operátorov,  oznamy  o  doručených  objednaných  tituloch
prostredníctvom MVS, pripravených rešeršiach, tiež sme posielali upozornenie o ukončení výpožičnej
doby vypožičaných dokumentov.  Cez on-line katalóg Carmen používatelia mohli  prehliadať svoje
výpožičné konto,  tiež   predlžovať  výpožičky a  rezervovať  knižničné tituly  bez osobnej  návštevy v
knižnici.
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Zaevidovaných  bolo  v  systéme  Clavius  1984 rezervácií  knižničných  jednotiek 
pre používateľov. Odoslaných bolo 4780 SMS cez mobilných operátorov,  7669 emailových  oznamov
a poštou 282 oznamov. Cez SMS odchádzali oznamy o skončení výpožičnej doby. Poskytnutých bolo
10044 informácií,  z  toho 9070  faktografických  a 970 bibliografických  informácií, 4 písomné
informácie   s  regionálnou  tematikou.  Vypracovaných    bolo 74 rešerší. Poskytnutých  bolo  27
elektronické  dodávky  dokumentov.  Našu  webovú  stránku  navštívilo 40480 návštevníkov,  on-line
služby využilo 15835  používateľov. 

Rok 2018 Rok 2019 Rozdiel

Rezervácie 1 646 1984 338

Informácie 9 553 10044 491

Odoslané  oznamy 11 883 12731 848

Rešerše 49 71 22

3.  Vzdelávacie a kultúrne podujatia  (podujatia pre verejnosť, výstavná činnosť)

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, zrealizovala 330 výchovno - vzdelávacích a
kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť, ktorých sa zúčastnilo  15229  účastníkov. Účastníkmi
boli deti, žiaci, študenti i dospelí, špeciálna skupina klientov Nemocnice sv. Barbory v Rožňave, klienti
sociálnych zariadení Domova sociálnych služieb Jasanima, Subsídium Rožňava, Sociálneho zariadenia
Barborka, zariadenia For region Nadabula, Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera Čučma . 

2018 2019 Rozdiel

Podujatia spolu 283 330 47

Kultúrno-spoločenské podujatia 29 33 3

Výchovno-vzdelávacie podujatia 253 297 -18

         z toho Informačné výchovy 65 62 -3

Účastníci 11249 15229 3980

          3.1. Úsek náučnej literatúry pre dospelých

Zrealizovaných bolo  48  podujatí pre  1798  účastníkov, z toho 43 výchovno-vzdelávacích  a 1
kultúrno-spoločenské  podujatie,  besedy,  prednášky,  informatické  výchovy,  prezentácie,  hovorené
bibliografie a iné. 12 vzdelávacích podujatí bolo zrealizovaných v rámci projektov M.R. Štefánik –
poznaný  i  nepoznaný  a  Tajomstvá  v  literatúre  III.  pre  študentov  stredných  škôl  a  verejnosť.
Uskutočnené boli  4 informačné prípravy. Spracovaných bolo 71 rešerší, cez MVS objednaných bolo
1175 výpožičiek,  zrealizovaných bolo   1077, poskytnutých bolo  6932 faktografických informácií  a
pripravených 25 tematických výstav . 
Digitálne detstvo  4.3.2019
Prednáška  zorganizovaná  v  spolupráci  s  Centrom  pedagogicko  -  psychologického  poradenstva  a
prevencie  v  Rožňave.  Bola  určená  všetkým tým,  ktorí  sami  bojujú  so  závislosťou  na  digitálnych
technológiách, alebo poznajú niekoho, kto má tento problém. 
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Gemerskí ľadoborci  5.3.2019
Stretnutie s členmi klubu otužilcov „Gemerskí ľadoborci“ predstavili  prezentáciu o svojej činnosti,
porozprávali  o  zásadách správneho otužovania,  o  svojich vlastných skúsenostiach a poskytli  rady
všetkým zúčastneným, ktorí chceli zistiť viac o otužovaní a zdravšom životnom štýle.

Nežná revolúcia  12.3.2019 a 13.3.2019
Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie knižnica pripravila rôzne podujatia. Hovorená bibliografia
pre študentov stredných škôl, počas ktorých sa  oboznámili s literatúrou na tému „Nežnej revolúcie“
v roku 1989 a ozrejmili sme mládeži základné údaje o danej udalosti a jej význame v našich dejinách.

Medveď, ktorý tam nebol  13.3.2019
Biblioterapia je forma terapie, pri ktorej sa využíva čítanie textu a práca s ním. Cieľom je pomôcť v
určitých situáciách. Stretnutie  ponúka humor, krásny príbeh, zvieratká, hlboké filozofické myšlienky a
predovšetkým pohľad na krásu priateľstva a  dôležitosť  toho,  aby sme mali  radi  samých seba.  Je
vhodný pre všetky vekové kategórie, každý si v ňom nájde to, čo práve potrebuje.

Štyri ročné obdobia  14.3.2019
Prezentácia určená pre seniorov, kde sme štyri  ročné obdobia spojili  s  rôznymi etapami v živote
človeka (jar  – detstvo,  leto – mladosť,  jeseň – produktívny vek,  zima – staroba)  a  s  ukážkami  z
literatúry rôznych žánrov.
 
Biblické príbehy v kostoloch  15.3.2019 a 27.11.2019
Prednášky renomovanej  odborníčky – historičky Edity Kušnierovej,  ktoré boli  určené klientom zo
zariadení  pre  seniorov,  o  rôznych  vzácnych  pamiatkach  nášho  regiónu,  nástenných  maľbách  v
kostoloch Gemera a ich príbehoch. Stretnutia sa stretli s veľkým záujmom a kladnou odozvou.

Prípad zlatého vlaku  26.3.2019
 Milan Zacha  Kučera prezentoval na autorskej besede legendu o takzvanom Zlatom vlaku, z čias
II.svetovej  vojny,  ktorá  je  medzi  obyvateľmi  živá  už  desiatky  rokov.   Autor  formou  denníkových
záznamov sprevádza čitateľov  pátraním po ňom. 

Zdravie na tanieri  29.3.2019
V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Rožňave realizujeme pre študentov SŠ
cyklus podujatí o zdraví a zdravom životnom štýle. V  prednáške odzneli odporúčania ako zostaviť
zdravé potraviny na tanier tak, aby nám chutili lepšie ako fast food a boli nášmu telu prospešné. 

Finančná gramotnosť  5.4.2019
Autor niekoľkých kníh o zdravom životnom štýle pán Ján Zbojek sa v začiatkoch svojej dráhy písania
kníh  zaoberal  finančnou  gramotnosťou  a  svoje  poznatky  zhrnul  do  knihy:  Šlabikár  finančnej
gramotnosti.  Niekoľko výtlačkov kníh venoval  stredoškolákom, ktorí  majú v osnovách aj  finančnú
gramotnosť a zároveň im predstavil filozofiu finančnej nezávislosti a základy finančnej gramotnosti.

Milan Rastislav Štefánik poznaný i nepoznaný  14.5.2019 – 9.12.2019
Rok 2019 bol vládou Slovenskej republiky vyhlásený za Rok Milana Rastislava Štefánika. Je to

osobnosť,  ktorá   presadila  myšlienku  vzniku  Česko-Slovenska  k  jej  reálnemu  vzniku  a  Slovensko
mohlo tak začať budovať svoju identitu. Projekt podporený Fondom na podporu umenia bol určený
hlavne študentom stredných škôl, ale i verejnosti. Spolu  bolo  realizovaných  11  podujatí  s  počtom
účastníkov 654.  Na podujatiach sa zúčastnilo 479 študentov a 175 dospelých účastníkov. Súčasťou
realizácie  projektu   bola  aj  exkurzia  „Pohľady  z  neba  –  osobnosti  letectva“ (26.9.2019),  do
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Slovenského technického múzea – múzea letectva v Košiciach. Verejnosti bola prezentovaná unikátna
výstava  fotografií  Milana  Rastislava  Štefánika  pod  názvom  „Obrazopis  sveta“  objektívom  M.R.
Štefánika … takto som fotografoval ja (14. mája 2019 – 19. septembra 2019) zo zbierok Slovenského
národného múzea – Múzeí v Martine.

Malá kniha hygge –  7.3.2019 pre knihovníkov, 12.3.2019, 12.4.2019 a 17.102019 pre študentov,
27.3.2019 pre seniorov
Biblioterapeuticko-tvorivé stretnutia v duchu pohody, ktorú propaguje aj  dánske umenie šťastia s
názvom „hygge“. Okrem čítania úryvkov z knihy Malá kniha hygge účastníci písali alebo kreslili svoje
pocity,  myšlienky  či  nápady  a  naučili  sa  niečo  o  tom,  ako  môže  byť  každý  tvorcom  svojej
momentálnej pohody. 

Mama, strážkyňa zdravia rodiny  17.6.2019
Podujatie  realizované  v  rámci  projektu  Tajomstvá  v  literatúre  III.  Antónia  Mačingová  je  známou
autorkou kníh o zdravom stravovaní  a životnom štýle.   Na prednáške sa účastníci  dozvedeli  veľa
zaujímavých informácií o tom, ako jesť, ako variť, čo s čím kombinovať/nekombinovať. 

Spriaznené duše  25.6.2019
Nezvyčajné stretnutie detí a ich domácich miláčikov priamo na dvore knižnice. Deti  mohli  aj súťažiť,
odpovedať  na  otázky  o  zvieratkách  a  hľadať  informácie  v  knihách.  O  to,  aby  mohli  pohladkať
zvieratká (psíkov,  ale  napríklad  aj  hada)  sa postarali  pracovníčky predajne chovateľských  potrieb
Haumňauss a členovia OZ Život je pes.

Zo srdca (z) Indie  1.7.2019 – 20.9.2019
Výstavka  súkromnej  zbierky,  ktorá  vzniká  vďaka  facebookovskému  priateľstvu.  Majiteľka  zbierky
nadviazala priateľstvo so Sajeethom Jose v skupine pre zberateľov známok, ktorý žije v južnej Indii v
meste Bangalore a radosť mu robia jeho zbierky známok, mincí, pohľadníc, bankoviek a ružencov (je
hlboko veriacim kresťanom).  Zo všetkých Sajeethových listov a  darov cítiť  hrdosť  a  lásku k  jeho
rodnej krajine.

Kniha v každom veku  17.9.2019
Hovorená bibliografia o novinkách v knižnom fonde našej knižnice pre našich čitateľov – klientov
zariadenia pre seniorov For region. Klienti zariadenia chodia do knižnice na pravidelné výmeny kníh a
zúčastňujú sa podujatí, hlavne biblioterapie.

Chodník myšlienkových pochodov  
Dlhodobá výstavka ukážok poézie súčasných slovenských a českých autorov, ktorá bola doplnená o
zaujímavé fotografie,  bola inštalovaná formou „chodníka“,  ktorý vedie  čitateľa od jednej  básni  k
druhej, až kým neprejde celý priestor Úseku krásnej literatúry pre dospelých.

Povedz to básňou – poetoterapia s youtuberom   7.10.2019 a 6.12.2019
Hranie  sa  s  básňami  populárneho  youtubera  Exploited-a,  techniky  tvorenia  básní,  báseň
ako terapeutický nástroj. Stretnutie bolo určené predovšetkým násťročným čitateľom, ktorým vďaka
faktu, že básne napísal youtuber, sa dá prístupnou formou ukázať, ako písať, prípadne v nich vzbudiť
záujem o poéziu.
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Múdre knihy – veľtrh pre seniorov  17.10.2019
Regionálny úrad verejného zdravotníctva  zorganizoval  4. ročník  podujatia „Veľtrh pre seniorov“.
Cieľom je vzdelávať a informovať seniorov o možnostiach reálnej pomoci v rôznych oblastiach, v
rôznych situáciách do ktorých sa dostanú a ktoré potrebujú riešiť vo svojom živote. Súčasťou bola aj
Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského, kde sme propagovali aktuálne podujatia, kde sa môžu seniori
kultúrne vyžiť, ale i ďalšie možnosti využívania služieb knižnice počas celého roka.

Umenie našej mladosti 1. a 2. časť,  21.3.2019, 5.11.2019 a 6.11.2019
Zábavný kvíz pre seniorov, ktorý je zároveň aj dobrým prostriedkom trénovania pamäti. Súťažiaci
prostredníctvom ukážok piesní a úryvkov z filmov a kníh spomínajú, odpovedajú na otázky súvisiace s
ukážkami a zábavnou formou si potrápia mozgové závity. Zrealizované pre zariadenia seniorov – For
Region Nadabula  a Zariadenie pre seniorov Juraja Shoppera Rožňava.

3.2. Úsek krásnej literatúry pre dospelých

Ťažiskom práce bola individuálna práca s používateľom a knihou, individuálne konzultácie pri
výbere  literatúry,  ktoré  sú  dôležitou  úlohou na  tomto úseku.  Práca  knihovníka  sa  zamerala   na
mládež  a  starších  vekových  používateľov,  ktorí  mali  záujem  o  krásnu  literatúru,  oddychovú
i životopisnú.  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 pre znevýhodnených používateľov. 

Zrealizovaných bolo 41 podujatí, z toho  18 výchovno-vzdelávacích, 9 kultúrno-spoločenských
podujatí a 14 informačných výchov, spolu pre 905 účastníkov. Poskytnutých bolo 679 faktografických
informácií. 

Ťažiskové  aktivity  vychádzali  z  realizácie  projektu  Tajomstvá  v  literatúre  III. a  3.  ročníka
literárnej vedomostnej súťaže  Perly poznania. Projekt, finančne z verejných zdrojov  podporil Fond
na podporu umenia, ako hlavný partner projektu, bol zameraný na propagáciu pôvodnej slovenskej
literárnej  tvorby.  Uskutočnili  sa  besedy,  autorské  čítania,  prezentácie  literárnej  tvorby  členov
literárneho  klubu  a  stretnutie  súťažiacich  na  tvorivom  vyhodnotení  vedomostnej  súťaže  Perly
poznania.

Slovenky pri knihe 10.2.2019 
mnohotvárnosť tradičnej ženskej tvorby na Slovensku, písanie žien z dôb minulých a prítomných.
Literárna tvorba Ľudmily Podjavorinskej – zakladateľky modernej slovenskej literatúry pre mladších
čitateľov. Literárna tvorba Veroniky Šikulovej – súčasnej prozaičky a publicistky.  

Love story  13.2.2019
deň pre romantikov, deň svätého Valentína, 10 pútavých príbehov, 10 tipov na romantické a vtipne
vyrozprávané príbehy o vzťahoch mužov a žien. Knihy od slovenských a svetových autorov. Hovorená
bibliografia pre študentov.

Čo pre mňa znamená kniha 5.3.2019
Ukryté slovíčka 8.3.2019
cesta  knihy  ku  čitateľom,  cesta  čitateľa  ku  knihám,  ako  sa  vydávajú  knihy,  najznámejšie
vydavateľstvá,   ako  môžu  byť  ocenené,  ukážky  z  kníh.   Leporelo,  moja  prvá  kniha.  Práca  s
rozprávkovým textom: Grimmovci - Vlk a 7 kozliatok. Práca s ilustráciami, rozvíjame svoju fantáziu a
predstavivosť. Stretnutia pre znevýhodnených účastníkov v maďarskom jazyku. 
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Perly poznania III. ročník 
literárna  vedomostná  súťaž   v  rámci  projektu  Tajomstvá  v  literatúre  III.  Venovaná   mládež   a
dospelým, zapojilo sa 55 súťažiacich, prebiehala počas roka. V závere  sa 48 najlepších  súťažiacich
stretli na tvorivom vyhodnotení.  Súťažiaci  pracovali s literatúrou od menej známych slovenských
autorov.

Slovenky pri knihe   27.3.2019
mnohotvárnosť tradičnej ženskej tvorby na Slovensku, inšpiratívne osobnosti, literárna tvorba
Terézie  Vansovej,  zakladateľky  prvého  slovenského  ženského  časopisu  Dennica.  Sociokultúrna
situácia  žien  na  Slovensku.  Literárna  tvorba  Ireny  Brežnej,  švajčiarsko–slovenskej  spisovateľky  a
novinárky, prezentácia  pre študentov

Erasmus – literárny projekt pre stredné školy (8.4.2019, 10.4.2019, 11.4.2019, 12.4.2019)
program EÚ na podporu projektov a aktivít literárneho charakteru v knižnici pre študentov Gymnázia
v Rožňave a pre študentov stredných škôl  z Českej republiky, cezhraničný program, literárny kvíz,
rébusy a šifry, tvorivé dielne 

Angličtina v knižnici 29.4.2019, 3x 30.4.2019 
hodiny anglického jazyka pre  študentov v  knižnici,  práca s  cudzojazyčnou literatúrou,  bilingválne
knihy,  učebnice, rozprávkové knihy, krásna literatúra v angl. jazyku, práca s textom a hlasné čítanie 

Sofokles - Maďarčina v knižnici  1.10.2019
Hodina maďarského jazyka pre študentov v knižnici. Rozbor diela Sofokles: Antigona. Známe dielo v
rôznych jazykoch. Bilingválne knihy. Čítanie s porozumením.  

V ríši rozprávok  a Ľudové rozprávky 16.10.2019, 18.10.2019
Výchovno vzdelávacie podujatie pre znevýchodnených a rómskych čitateľov. Práca s knihou, textom a
ilustráciami. 

Láskanie – beseda so spisovateľkou Lenkou Gahérovou 19.3.2019
autorka 6 kníh, príbehy o bežných životných strastiach a radostiach inšpirované životom
a podľa skutočných udalostí, autorská beseda, prezentácia  autorskej literárnej tvorby
 
O.K.mihy – beseda s Ondrejom Kalamárom 15.5.2019 
Autorská  beseda  a  prednáška,  prezentácia  literárnej  tvorby,  o  dramatickom  živote  slovenského
básnika, predstaviteľa stratenej generácie Jozefa Urbana.

Šťastný život – beseda so Silviou Bystričanovou 11.9.2019 
Autorská beseda s úspešnou spisovateľkou ženských románov, píše poviedky, romány a texty piesní.
Úspešná autorka vtipných, inšpiratívnych a motivačných románov.

Všetky moje tváre - beseda s Michaelou Ellou Hajdúkovou 22.10.2019 
Autorská beseda mladej,  úspešnej spisovateľky,prezentácia literárnej tvorby s tematikou: história,
mystika a povojnové obdobie hitlerovského Nemecka a Slovenska.  

Šlabikár šťastia - motivačná prednáška Pavla „Hiraxa“ Baričáka   23.10.2019 
3  motivačné  prednášky  o  medziľudských  vzťahoch,  o  seba  motivácii  o  hľadaní  spokojného  a
šťastného života.
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Pozvanie – privítanie knihy poézie do života   11.12.2019
Prezentácia a uvedenie do života  prvotiny regionálnej autorky Vlasty Bujnovskej.  Venuje písaniu
poézie, poviedok, a maľbe. So svojou  tvorbou sa pravidelne zúčastňuje na literárnych súťažiach, kde
bola niekoľkokrát ocenená. 

3.3. Úsek literatúry pre deti a mládež

Aktivity boli zamerané na prácu s deťmi a žiakmi rôznych vekových kategórií. Zrealizovaných
bolo celkom  120 podujatí s počtom účastníkov 2743,  14 kultúrno-spoločenských  a  78 výchovno-
vzdelávacích podujatí,  28 informačných výchov,  poskytnutých bolo  724 faktografických informácií.  

Dôraz  sa  kládol  na  individuálnu  prácu  s  detským  čitateľom, rozvíjanie  spolupráce  
s jednotlivými pedagógmi a individuálnu prácu s knihou. Pripravovali sa aktivity pre  deti na rôzne
témy,  aj  podľa požiadaviek pedagógov,  hlasné čítania,  získavanie správnych informácií.  Priebežne
naďalej bola doplňovaná kartotéka ilustrátorov a spisovateľov. K ťažiskovým úlohám patrili niekoľko
podujatí, ktoré majú už určitú tradíciu, ale  realizovali sa aj iné podujatia.

Fešandy pandy a ostatní kamaráti   4.3.2019
Dve autorské besedy so známou spisovateľkou veselých a vtipných básničiek, invenčných nápadov a
originálnych myšlienok Ivonou Ďuričovou zamerané na deti  MŠ a žiakov I.stupňa ZŠ.

Deň ľudovej rozprávky 15.3. 2019
Dramatizácia  rozprávky“Princezná  na  hrášku“  realizovaná  literárno-  dramatickým  odborom  ZUŠ
Rožňava, kvíz o ľudových rozprávkach, diskusia na tému moja rozprávka pre žiakov I. stupňa ZŠ

3Dé z 3.D   19.3.2019
Autorské stretnutie s autorkou veselých príbehov o deťoch a zvieratkách Lenkou Gahérovou,  pre
žiakov I. stupňa ZŠ

Zamilovať sa  22.3.2019
Dve stretnutia so slovenskou spisovateľkou žánru fantasy, ale aj  románov pre teenagerov   Enjou
Rúčkovou . Beseda určená pre žiakov  II. stupňa ZŠ
                                       
Noc s Andersenom   29.3.- 30.3.2019
Medzinárodné podujatie  je realizované pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara 
Hansa Christiana Andersena. Témou na tento rok bolo 90. výročie zrodenia postavičky Mickey 
Mouse. Pre deti bol pripravený bohatý program a množstvo aktivít, tiež návšteva hvezdárne v rámci 
spolupráce s GOS Rožňave spojená s pozorovaním oblohy. 

Za krásami Slovenského krasu  13.6.2019
15. ročník regionálnej prírodovednej súťaže realizovanej v spolupráci so Správou Národného parku
Slovenský kras,  do ktorej sa zapojilo 28 žiakov ZŠ v regióne.  Súťaž prebiehala v prírode na lokalite
Hrhovských rybníkov, zástupcovia škôl v štvorčlenných družstvách odpovedali na piatich tématických
stanovištiach, na  témy flóra, fauna, NATURA 2000, neživá príroda a národný park. 

Letný tábor -  Po stopách rozprávok  22.7-26.7.2019 
Denný tábor pre deti od 7-11 rokov, kde sa deti mali možnosť preniesť do sveta rozprávok, fantázie,
hier,  tvorenia  a  zábavy,  ocitli  sa  totiž  v  knižnom  kráľovstve  s  názvom  Knižacin.  Každý  deň  bol
zameraný na inú rozprávkovú tému, so zaujímavým programom. Deti navštívili aj kaštieľ Betliar, kde
bol v spolupráci s Lesmi SR -Lesná správa Betliar pripravený krásny program, športové aj vedomostné
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aktivity.

Knižničná kvapka krvi – 3.12.2019
V spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR, pobočka Košice  sme pripravili možnosť darovania
krvi priamo v  priestoroch  knižnice, pre dobrovoľníkov z radov čitateľov  i širokej verejnosti nad 18
rokov, krv darovalo 16 účastníkov.

Knižnica rukami
cyklus  tvorivých aktivít,  bol  realizovaný  v  priebehu celého roka na  rôzne  témy.  Ako samostatné
podujatia  Stará kniha nehrdzavie, alebo ako súčasť iných podujatí s deťmi.

Sú medzi nami...  11.11.- 15.11.2019
Týždeň podujatí  pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich v spolupráci s Úniou nevidiacich,
pre žiakov ZŠ. Pri rôznych aktivitách si  mali žiaci možnosť vyskúšať aké neľahké je byť slabozrakým,
prípadne slepým, ako aj objaviť množstvo vecí, ktoré im uľahčujú život.

Celé Slovensko číta deťom- Adventné čítanie  13.12.-17.12.2019                                                          
Hlasné čítania zimných príbehov v atmosfére nastávajúcich vianočných sviatkov. Súčasťou čítania boli aj 
pohľadnice, ktoré si deti mohli vziať ako záložku do knihy.

Projekt Tajomstvá v literatúre III. - Perly poznania
3. ročník literárnej súťaže, ktorá je realizovaná od marca do novembra, v rámci projektu  Tajomstvá v 
literatúre, podporeného Fondom na podporu umenia. Súťaž pre eti je v I. kategórii, prebieha v troch 
súťažných kolách.  Na záverečnom vyhodnotení súťažiaci  vytvárali vlastný látkový obal na knihu.
Počet zapojených detských účastníkov: 23.  V rámci tohto projektu sa podarilo zorganizovať autorské 
stretnutia:
Hrdinovia z knižiek  5.6.2019 
2 besedy so spisovateľom Romanom Bratom, spojené s premietaním večerníčka a autogramiádou,
pre žiakov I. stupňa ZŠ.

Obrázky deťom   18.9.2019
Beseda s ilustrátorom Martinom Kellenbergerom  pre žiakov ZŠ, spojené s autogramiádou, ukážkami
prác a kníh, určené pre I. stupeň ZŠ

Moji ovocní a zeleninkoví kamaráti  27.9.2019
2 besedy s autorkami kníh Andreou Kováčovou a Dianou Lokšovou,  autorkami detských  kníh poézie
o ovocí a zelenine, pre deti MŠ a žiakov ZŠ

Príbehy dneška   4.10.2019
Beseda  so  spisovateľom  Jozefom  Kollárom,  autorom  kníh  pre  dospelých  i  mládež  spojené  s
autogramiádou, pre žiakov II. stupňa ZŠ

Prečo je čítanie dôležité  9.10.2019
2 besedy s Tiborom Hujdičom, propagátorom čítania, známym pod prezývkou Mrkvička,  pre žiakov 

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  54
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podujatí  a  výstav,  z  toho 36 výchovno-vzdelávacích   a  7  kultúrno-spoločenských podujatí  ,  a  11
informačných  výchov,   za  účasti  5328  návštevníkov,  poskytnutých  bolo   345  faktografických
informácií. 

Peter Brenkus : Rozdelenie Československa, vznik SR – 25.výročie, 2.1. - 15.3.2019
výstava fotografií  Petra Brenkusa, ktorý stál pri zrode rozdelenia Československa

Na túto knihu nikdy nezabudnem 6.3. 2019
Hlasné  čítanie  z  kníh predstaviteľmi kultúrneho a spoločenského života – Michal Domik, primátor
mesta Rožňava a Daniel Rusnák, podpredseda KSK a iné osobnosti, prezentovali čítaním zaujímavé
knihy nielen dnešnej doby, ale aj z čias minulých. 

Alan Dolog : Naše dejiny úplne inak  6.3.2019
Autorská beseda o novom pohľade na naše dejiny a prezentácia knihy

Láska mojimi očami alebo Valentín trochu inak  25.3.2019
V spolupráci so SocioCentrom vyhodnotenie výtvarných prác klientov SocioCentra a výstava: 1.4. - 
15.6. 2019

Jasknyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo   1.4. - 26.4.2019
Výstava  o  vzniku  jaskýň,   bohatom  výskyte  jaskynných  živočíchov  a  archeologických  nálezov,  o
geologickej stavbe a hydrológie krasového územia, s morfologickou pestrosťou jaskýň.  V spolupráci s
RNDr. Jaroslavom Stankovičom,  správcom Krásnohorskej jaskyne.

Grafik digitálnych médií  15.4. - 17.5.2019
Výstava najlepších fotografií  študentov Strednej  odbornej  školy technickej  Rožňava,  Odbor Grafik
digitálnych médií. 

Odkiaľ ide zvuk?
Cyklus vzdelávacích stretnutí s deťmi predškolského veku, oboznámenie sa s technikou,  hudobnými
žánrami, interpretmi detských piesní, rozdiel posluchu piesní na reproduktor a slúchadlá, vnímaním
detských piesní rozvíjajú svoju slovnú zásobu a pamäť na základe vypočutého.

Andrej Hryc: Inventúra   7.5. 2019
Autorská beseda o knihe a jeho živote, postoji k aktuálnym otázkam

Spoznávajme sa navzájom  30.5.2019
Prezentácia regiónu, knižnice a výmena skúseností knihovníkov v spolupráci s Krajskou pobočku 
SSKaK v Košiciach

Nerušte ma, čítam!  6.6. 2019
Hlasné čítanie rozprávkových kníh predstaviteľmi kultúrneho a spoločenského života mesta pre deti
a širokú verejnosť na Námestí baníkov Rožňave,organizované pod záštitou primátora mesta Rožňava. 
Čitáreň pod vežou – Kultúrne leto 
Do podujatí Kultúrneho leta 2019  sa zapojila naša knižnica, ktorá počas dvoch víkendov realizovala
Čitáreň pod vežou. 

Ľuba Blaškovičová : Spätný pohľad – 30.výr.nežnej revolúcie  20.9. 2019
Beseda s priamou účastníčkou Nežnej revolúcie, členkou Koordinačného výboru OF -VPN v Košiciach.
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Spätný pohľad – 30.výr.nežnej revolúcie 
Výstava z regionálnych dokumentov  a periodík z diania počas novembrových dní 1989 v regióne a 
Československu. 

8. členská výstava Fotoklubu Pix-XL  22.11. - 31.12.
Výstava fotografií členov fotoklubu. 

 3.5. Pobočka JUH

 pracuje na základe tzv. rodinnej knižnice na najväčšom sídlisku mesta Rožňava. Výpožičné
služby pre používateľov sa realizovali  v utorok, stredu a  piatok popoludní. Zrealizovaných bolo 55
podujatí  za  účasti  1282 účastníkov,  z  toho  50  výchovno-vzdelávacích  podujatí  a  5  informačných
výchov pre žiakov.   Aktivity boli  zamerané na kvízy,  hlasné čítania detí,  rozprávkové popoludnia,
výstavky, tvorivé dielne a iné. Poskytnutých bolo 286 faktografických informácií. Podujatí pre deti do
15 rokov sa zúčastnilo  1016 účastníkov, podujatí  pre verejnosť sa zúčastnilo 266 ľudí, z toho 69
seniorov.  

Pokračoval  5. ročník literárnej a výtvarnej súťaže pre deti MŠ a žiakov ZŠ - Hľadá sa Babka a
Dedko  roku  2018.  Zámerom  bolo  výtvarne  alebo  literárne  spracovať  rozprávania,  zážitky  či
spomienky na svojich starých rodičov. Doručených bolo vyše 120  prác, aj mimo nášho okresu.  
Z prác bola realizovaná výstava priestoroch centrálnej budovy knižnice. Súťaž aj  vyhodnotenie sa
stretli s veľmi pozitívnym ohlasom nielen u detí, ale aj v rodinách. 

Deň ľudovej rozprávky- Deň s P. Dobšinským- Janko Hraško- hlasné čítanie, výroba papierového 
Janka Hraška pre deti MŠ a ZŠ

Les ukrytý v knihe - spolupráca Betliar Lesy /zvuky vtákov, pracovné listy, pohybová aktivita- deti sa 
hrali na vtákov, stavali hniezdo, starali sa o vajíčko, zháňali potravu/

Aktívni v každom veku -priebežný cyklus vzdelávacích podujatí pre seniorov v spolupráci so 
SocioCentrum 

Deň Zeme- knihy o Zemi, ako chrániť Zem, kreslenie na chodník pre deti 

Prázdninová knižnica - tvorivé utorky, výroba leporela, morské živočíchy, spoločenské hry, kreslenie,
výroba z papiera

Celé Slovensko číta deťom Adventné čítanie –  hlasné čítanie Snehová kráľovná a O Vianociach,
ktoré nechceli prísť, výroba vianočných pozdravov, zvyky Vianoc

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.  
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3.6  Výstavná činnosť  

Termín Názov

2.1. - 15.3. 2019 Peter Brenkus: Rozdelenie Československa. Vznik SR – 25.výročie

4.3. - 3.4. 2019 Zberatelia (P. Benedikty, Z. Halková, L. Hlaváč, E. Lukáčová)

1.4.2019 – 30.5.2019 Rožňava a Gemer včera a dnes – pohľadnice z minulosti a súčasnosti

1.4. - 26.4. 2019 Jaskyne Slovenského krasu – Svetové prírodné dedičstvo

1.4. - 15.6. 2019 Láska mojimi očami alebo Valentín trochu inak 

15.4. - 17.5. 2019 Grafik digitálnych médií – výstava fotografií študentov SOŠ technickej

14.5. - 30.8.2019 Obrazopis sveta – objektívom M. R. Štefánika

15.5.2019 – 30.8.2019 Retroregión – regionálne dokumenty z čias socializmu

16.5. - 10.6. 2019 Najkrajší kalendár Slovenska na rok 2019

17.5.2019 – 30.9.20019 Retro v knižnici – výstava retro kníh

13.6. - 4.7. 2019 Najkrajšie knihy a propagačný materiál o Slovensku za rok 2018

1.7. - 20.9.2019 Zo srdca (z) Indie – zbierka známok, mincí a iných predmetov z Indie

15.7.2019 – 30.9.2019 Staré tlače na regionálnom úseku

10.9.2019 – 30.11.2019 Prvý zákon o knižniciach má 100 rokov

20.9. - 18.11. 2019 30. výročie Nežnej revolúcie

2.10.2019 – 30.12.2019 Chodník myšlienkových pochodov – ukážky moderných básnikov

28.10. – 31.10.2019 Moja strašidelná kniha

4.11.2019 – 30.11.2019 Historický Gemer – vzácne tlače o Gemeri

22.11. - 30.12. 2019 8. členská výstava Fotoklubu Pix-XL

25.11. - 30.12. 2019 Spievame vianočné koledy – výstava kníh a notového materiálu

26.11. - 30.12 2019 Môj sused bocian (ŠOP NP Slovenský kras)

10.12.2019 – 30.3.2020 Objavujeme čaro Gemera – sprievodná výstava k otvoreniu záhrady

20.12.2019 – 30.3.2020 Klenoty v knižnici – sprístupnenie regionálnych dokumentov
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II. Regionálna činnosť
 1.Bibliografická činnosť

Na úseku  boli excerpované články z obecných novín vychádzajúcich v Rožňavskom okrese, z
denníka Korzár, Plus 7 dní a Gömöriország. Uchovávame regionálne periodiká viazané:  Zora Gemera,
Gömöri Hajnal, Rozsnyói Hiradó, Obzor Gemera a všetky obecné  noviny vydávané v rámci okresu
obecnými úradmi. Regionálne noviny sú archivované a viazané tak ako boli vydávané podľa rokov.
Archivujeme aj všetky ostatné vydávané regionálne dokumenty.  
Excerpovalo sa 11 obecných novín.
Betliarske noviny                                -  vydáva Obecný úrad Betliar,
Brzotínsky hlásnik                              -  vydáva obec Brzotín,
Dobšinské noviny                               -  vydáva mesto Dobšiná, 
Henckovské oznamy                          -  vydáva obec Henckovce,
Korzár                                                   - vydáva  Petit Press, a.s. divízia o.z. Košice,
Polomské noviny                                - vydáva Obecný úrad Gemerská Poloma,
Rakovnícke obecné noviny               -  vydáva Obecný úrad Rakovnica, 
Slavošovské obecné noviny              -  vydáva Obecný úrad Slavošovce, 
Stromíš: Vlachovské noviny              -  vydáva Obecný úrad Vlachovo, 
Štítnické zvesti                                    -  vydáva Obecný úrad Štítnik, 
Život pod hradom                              -  vydáva Obecný úrad Krasnohorské Podhradie,

Na úseku sa  spracovávali  záznamy v  knižnično-informačnom systéme Virtua pre  Národnú
bibliografiu SNK v Martine. Excerpovaných bolo 521 záznamov. Pokles nexcerpovaných záznamov je z
dôvodu zrušenia vydávania regionálnych novín MY Gemer. 

2. Úsek  regionálnej literatúry

Za  rok   2019   bolo  poskytnutých  925  bibliografických  informácií,  92 faktografických
informácií, spracované 6 písomné  informácie s regionálnou tématikou. Najväčší záujem o regionálne
informácie majú používatelia, ktorí spracúvajú dokumenty o svojej obci, prípadne píšu štúdie, alebo
vysokoškolské práce. Najviac informácií bolo poskytnuté na tému Stredné školy na Gemeri, Ľudové
tradície Gemera, Spevy na Gemeri, Nežná revolúcia na Gemeri,  Kúpele na Gemeri, Hospodársky
rozvoj Gemera po roku 1989, Historické budovy v Rožňave,   Spracovanie troch rešerší,  finančná
analýza podniku, aktivizujúce vyučovanie, autizmus a inkluzívne vzdelávanie.
Kartotéka regionálnych článkov, bola priebežne dopĺňaná o celotextové články, ktoré vychádzali  v
tlači. Za rok 2019 pribudlo 620 článkov.  V súčasnosti je spracovaných 1075 pohľadníc a 614 brožúr. 

Databáza regionálnych osobností bola doplnená o 3 bibliografické dotazníky. Regionálny úsek
má  vytvorenú  databázu  hudobníkov,  výtvarníkov  a  spisovateľov  s  počtom  449 záznamov.
  Spracovaná je článková databáza Rozsnyói Hiradó (1874-75 1878,1880-81, 1883-90, 1893),
obsahuje  2051  záznamov.  Ďalšie  databázy:  Šafárikov  kraj  (1934-38,  1945-47),  obsahuje  903
záznamov, Rožňavský cintorín - obsahuje 3630 mien, z toho s popisom je 388 záznamov. 

Priebežne  prebiehalo  skenovannie  drobnej  tlače  (staré  tlače,  pozvánky,  plagáty  a  iné
dokumenty (18-19 storočie),  oskenovaných je 6460 dokumentov, za rok 2019 bolo oskenovaných
2874 dokumentov. 

Edičná činnosť:
V roku 2019 boli elektronicky spracované  bibliografické letáky  Samuel Ormis, Juraj Schopper,

M.R.Štefánik. Aktualizácia kalendára významných výročí osobnosti Rožňavského okresu 2020-2024.  
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Zrealizovaný bol Deň otvorených dverí  za účelom poznania činnosti regionálneho úseku, prezentácie
nového zariadenia, ktoré sme získali vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, poznania 
svojho regiónu a tradícií na Gemeri v rámci regionálnej výchovy, oboznámenie sa s historickými 
dokumentmi knižnice  Retro v knižnici. 

V  rámci  spolupráce  s  Baníckym  múzeom   v  Rožňve,  v  ich  priestroch   bola  zrealizovaná
prezentácia odbornej literatúry. Inštalované boli pravidelne výstavky z regionálnych dokumentov a
materiálov, ktoré plnili dôležitú úlohu pri propagácií  regiónu napr.  Rožňava, Gemer včera a dnes –
výstava pohľadníc, Retro výstava región a kníh z jednotlivých úsekov, Historický región – marec TSK
2019 a iné.

3. Metodická činnosť 
Súčasťou úseku regionálnej literatúry a bibliografie je aj úsek metodiky, ktorý sa zameriaval

na konzultačnú a poradenskú činnosť, spolupracoval s obecnými knižnicami, na riešení odborných
knihovníckych  úloh,  pri  realizácii  Knižničného  zákona  č.  126/2015  v  praxi,  štatistickú  činnosť,
grantové programy a pod.
Spracovalné boli   štatistické údaje za rok 2018 pre KULT, údaje pre benchmarking 2018 pre SNK,
štatistika obecných knižníc pre Krajskú knižnicu J.Bocatia,  aktualizovali  sa údaje dochádzajúcich a
uchovávaných periodík 2018  pre ÚK BA. 
Počas roka bolo uskutočnených 17 metodických návštev a 119 konzultácií. Metodická pomoc bola
poskytnutá školskej knižnici  v Brzotíne. Zrealizovaná bola pracovná porada knihovníkov obecných
knižníc a starostov,  za účelom oboznámenia knihovníkov so spracovaním štatistických výkazov Kult,
grantového  programu  FPU  a  informácii  o  Týždni  slovenských  knižníc.  Metodická  pomoc  bola
poskytnutá  obciam – Hrhov, Jovice, Bohúňovo, Štítnik, Gemerská Poloma, Plešivec, Rudná, Štítnik,
Ochtiná. 

III. Publikačná činnosť

JANUÁR :
3.1.2019
www.ocelnik.  sk/rožňavčania-sú-aktívni-v-každom-veku 

FEBRUÁR :
25.2.2019
Žijeme v raji detských kníh
http://www.ssn.sk/20390/zijeme-v-raji-detskych-knih/

25.2.2019
Fešandy pandy a ostatní kamaráti so spisovateľkou Ivonou Ďuričovou v Gemerskej knižnici Pavla 
Dobšinského v Rožňave
https://majgemer.sk/gemer/kultura/fesandy-pandy-a-ostatni-kamarati-so-spisovatelkou-ivonou-
duricovou-v-gemerskej-kniznici-pavla-dobsinskeho-v-roznave

25.2.2019
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/ivona-duricova-fesandy-pandy-ostatni-kamarati.html

26.2.2019
V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave vystavujú rôzne predmety zberatelia
http://www.ssn.sk/20403/v-gemerskej-kniznici-pavla-dobsinskeho-v-roznave-vystavuju-rozne-
predmety-zberatelia/
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26.2.2019
Technika nám má slúžiť, nie ovládať
http://www.ssn.sk/20406/technika-nam-ma-sluzit-nie-nas-ovladat/

26.3.2019
Technika nám má slúžiť, nie nás ovládať
https://majgemer.sk/gemer/kultura/technika-nam-ma-sluzit-nie-nas-ovladat

28.2.2019
Naše dejiny úplne inak – Putovanie po stratených stopách Slovanov
http://www.ssn.sk/20418/nase-dejiny-uplne-inak-putovanie-po-stratenych-stopach-slovanov/

MAREC :
marec :RVTV  Pozvánky
https://www.rvtv.sk/2019/02/25/zijeme-v-raji-detskych-knih/
https://www.rvtv.sk/2019/02/25/technika-nam-ma-sluzit-nie-nas-ovladat/
https://www.rvtv.sk/2019/02/25/zacnite-v-sprche/
https://www.rvtv.sk/2019/02/26/na-tuto-knihu-nikdy-nezabudnem/
https://www.rvtv.sk/2019/02/25/  nase  -dejiny-uplne-inak/
https://www.rvtv.sk/2019/02/25/ved-raz-sa-to-zide/

1.3.2019 Košice – VKJB - tlačová beseda k TSK
https://web.vucke.sk/sk/novinky/kosicka-zupa-zije-knihou-tyzden-kniznic-kosickom-samospravnom-
kraji.html 

https://kosicednes.sk/udalosti/kosicka-zupa-zije-knihou/

https://www.kosiceonline.sk/kniznice-kosickeho-kraja-vyzyvaju-k-citaniu

3.3.2019
Putovanie po stratených stopách Slovanov s Alanom Dologom
https://majgemer.sk/gemer/kultura/putovanie-po-stratenych-stopach-slovanov-s-alanom-dologom

3.3.2019
Gemerskí ĽadoBorci vám odkazujú: "Skúste sa premôcť a prijmite pozvanie do Gemerskej knižnice
Pavla Dobšinského v Rožňave"
https://majgemer.sk/gemer/kultura/gemerski-ladoborci-vam-odkazuju-skuste-sa-premoct-a-prijmite-
pozvanie-do-gemerskej-kniznice-pavla-dobsinskeho-v-roznave

4.3.2019
rádio kosice online, 
vysielanie pozvánok Digitálne detstvo, Zberatelia

4.3.2019
Týždeň slovenských knižníc v rožňavskej knižnici
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/tyzden-slovenskych-kniznic-8.html

4.3.2019
Týždeň slovenských knižníc
https://roznava.dnes24.sk/zvabia-aj-vas-taketo-lakadla-na-relax-mozete-v-roznave-a-okoli-zazit-
tento-tyzden-324144
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5.3.2019
TSK 2019
http://www.infolib.sk/sk/informacie/tsk-tyzden-slovenskych-kniznic/tsk-2019/tsk-2019.html
http://www.infolib.sk/files/tsk_2019/tsk-2019-roznava.jpg

5.3.2019
TSK
https://web.vucke.sk/sk/novinky/kosicka-zupa-zije-knihou-tyzden-kniznic-kosickom-samospravnom-
kraji.html
https://kosicednes.sk/udalosti/kosicka-zupa-zije-knihou/
https://www.kosiceonline.sk/kniznice-kosickeho-kraja-vyzyvaju-k-citaniu

12.3.2019
Nebojte sa chorôb
https://roznava.dnes24.sk/na-ake-podujatia-sa-mozeme-tesit-v-roznave-tento-tyzden-vyberte-si-
spolu-s-nami-324854

14.3.2019
V knižnici v Rožňave sa opäť tešia na spisovateľku
http://www.ssn.sk/20478/v-kniznici-v-roznave-sa-opat-tesia-na-spisovatelku/
14.3.2019
V knižnici v Rožňave sa opäť tešia na spisovateľku
http://www.roznava.sk/v-kniznici-v-roznave-sa-opat-tesia-na-spisovatelku

14.3.209
V knižnici v Rožňave sa opäť tešia na spisovateľku
http://www.ssn.sk/20478/v-kniznici-v-roznave-sa-opat-tesia-na-spisovatelku/

14.3.2019
Spisovateľka pre deti i dospelých, ktorá si písaním kníh plní svoje sny, príde do Rožňavy
https://majgemer.sk/gemer/kultura/spisovatelka-pre-deti-i-dospelych-ktora-si-pisanim-knih-plni-
svoje-sny-pride-do-roznavy

19.3.2019
Najväčšie tajomstvo Tretej ríše – Prípad Zlatého vlaku
http://www.ssn.sk/20501/najvacsie-tajomstvo-tretej-rise-pripad-zlateho-vlaku/

19.3.2019
Najväčšie tajomstvo Tretej ríše - Prípad Zlatého vlaku odhalí Milan Zacha Kučera v rožňavskej 
knižnici
https://majgemer.sk/gemer/kultura/najvaecsie-tajomstvo-tretej-rise-pripad-zlateho-vlaku-odhali-
milan-zacha-kucera-v-roznavskej-kniznici

21.3.2019
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/milan-zacha-kucera-najvacsie-tajomstvo-tretej-rise-pripad-zlateho-
vlaku.html

21.3.2019
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/enja-ruckova-zamilovat-sa.html
26.3.2019
Najväčšie tajomstvo Tretej ríše – beseda
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https://roznava.dnes24.sk/s-marcom-sa-treba-rozlucit-poriadne-akcie-v-roznave-326270

APRÍL:
26.4.2019
Inventúra v knižnici pokračuje...
https://www.roznava.sk/inventura-v-kniznici-pokracuje

26.4.2019
Inventúra v knižnici pokračuje...
https://majgemer.sk/gemer/kultura/inventura-v-kniznici-pokracuje

MÁJ:
1.5.2019
INVENTÚRA v knižnici pokračuje: Do Rožňavy zavíta známy herec a autor knihy
https://roznava.dnes24.sk/inventura-v-kniznici-pokracuje-do-roznavy-zavita-znamy-herec-a-autor-
knihy-329431

2.5.2019
Inventúra v knižnici pokračuje...
http://www.ssn.sk/20770/inventura-v-kniznici-pokracuje/

7.5.2019
Andrej Hryc autor knihy Inventúra, nové doplnené vydanie
https://www.kosiceonline.sk/calendar/Roznava/2019-05-07

JÚN:
3.6.2019
Nerušte ma, čítam!
https://www.rvtv.sk/2019/06/04/neruste-ma-citam/

3.6.2019
Spisovateľ Roman Brat v knižnici
https://www.rvtv.sk/2019/06/04/spisovatel-roman-brat-v-kniznici/

4.6.2019
V Gemerskej knižnici P. Dobšinského Bratovi Hrdinovia z knižiek
http://www.ssn.sk/20990/v-gemerskej-kniznici-p-dobsinskeho-bratovi-hrdinovia-z-kniziek/

4.6.2019
Hrdinovia z knižiek
https://www.roznava.sk/hrdinovia-z-kniziek
4.6.2019
Prozaik, scenárista, publicista a prekladateľ zo španielčiny príde do Rožňavy
https://majgemer.sk/gemer/kultura/prozaik-scenarista-publicista-a-prekladatel-zo-spanielciny-pride-
do-roznavy

15.6.2019
Prijmite pozvanie do knižnice na stretnutie a autogramiádu s Antóniou Mačingovou
https://majgemer.sk/gemer/kultura/prijmite-pozvanie-do-kniznice-na-stretnutie-a-autogramiadu-s-
antoniou-macingovou
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17.6.2019
Mama, strážkyňa zdravia rodiny
http://www.ssn.sk/21123/mama-strazkyna-zdravia-rodiny/

17.6.2019
Mama, strážkyňa zdravia rodiny
https://www.roznava.sk/mama--strazkyna-zdravia-rodiny

17.6.2019
https://zsgempoloma.edupage.org/news/?zac=20#

19.6.2019
Nerušte ma, čítam
https://majgemer.sk/gemer/kultura/neruste-ma-citam

24.6.2019
Milan Rastislav Štefánik – francúzsky občan i hrdý Slovák – šikovný diplomat 
https://majgemer.sk/gemer/kultura/milan-rastislav-stefanik-francuzsky-obcan-i-hrdy-slovak-sikovny-
diplomat

24.6.2019
Spriaznené duše Ďalší člen rodiny by bez pomoci nemohol existovať 
https://www.rvtv.sk/2019/06/24/spriaznene-duse/

24.6.2019
M.R. Štefánik – francúzsky občan i hrdý Slovák – šikovný diplomat 
https://www.rvtv.sk/2019/06/24/m-r-stefanik-francuzsky-obcan-i-hrdy-slovak-sikovny-diplomat/

24.6.2019
Spriaznené duše
https://www.roznava.sk/spriaznene-duse

24.6.2019
M. R. Štefánik – francúzsky občan i hrdý Slovák – šikovný diplomat
https://www.roznava.sk/m--r--stefanik---francuzsky-obcan-i-hrdy-slovak---sikovny-diploma

JÚL:
4.7.2019
Košická župa rozdelí na inovačné projekty kultúrnych inštitúcií 100 000€
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22161204/kosicka-zupa-rozdeli-na-inovacne-projekty-kulturnych-
institucii-100-000-eur.html

4.7.2019
Na inovačné projekty kultúrnych inštitúcii v kraji pôjde 100 00€.
https://kosicednes.sk/udalosti/na-inovacne-projekty-kulturnych-institucii-v-kraji-pojde-100000-eur/

8.7.2019
Košický kraj dal na inovácie v kultúre 100-tisíc eur
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https://www.hlavnespravy.sk/kosicky-kraj-dal-na-inovacie-v-kulture-100-tisic-eur/1812223

8.7.2019
Košický kraj dal na inovácie v kultúre 100-tisíc eur
https://spravy.goodboog.com/kosicky-kraj-dal-na-inovacie-v-kulture-100-tisic-eur/

8.7.2019
Námestím baníkov zleli šlágre
https://www.roznava.sk/namestim-banikov-zneli-slagre

12.7.2019
V Gemerskej knižnici bude leto v duchu rozprávok
https://www.roznava.sk/v-gemerskej-kniznici-bude-leto-v-duchu-rozpravok

12.7.2019
Knižnica ponúka knihy zadarmo
https://www.roznava.sk/kniznica-ponuka-knihy-zadarmo

SEPTEMBER:
3.9.20019
Rožňavské kultúrne leto sa skončilo
https://www.roznava.sk/roznavske-kulturne-leto-sa-skoncilo

4.9.2019
Do rožňavskej knižnice príde slovenská spisovateľka Silvia Bystričanová
https://majgemer.sk/gemer/kultura/do-roznavskej-kniznice-pride-slovenska-spisovatelka-silvia-
bystricanova

4.9.2019
Do knižnice príde slovenská spisovateľka Silvia Bystričanová
https://www.rvtv.sk/2019/09/06/4152/

4.9.2019
Každý deň máme dôvod na oslavu života
https://www.roznava.sk/kazdy-den-mame-dovod-na-oslavu-zivota

5.9.2019
Do Gemerskej knižnice P. Dobšinského v Rožňave príde slovenská spisovateľka Silvia Bystirčanová
http://www.ssn.sk/21646/gemerskej-kniznice-p-dobsinskeho-v-roznave-pride-slovenska-spisovatelka-
silvia-bystircanova/

9.9.2019 
V Gemerskej knižnici P.Dobšinského bude reč aj o tom, ako sa ovocie a zelenina stali detskými 
kamarátmi
http://www.ssn.sk/21683/v-gemerskej-kniznici-p-dobsinskeho-bude-rec-aj-o-tom-ako-sa-ovocie-
zelenina-stali-detskymi-kamaratmi/

9.9.2019
Ako sa ovocie a zeleninka stali detskými kamarátmi
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https://www.roznava.sk/ako-sa-ovocie-a-zeleninka-stali-detskymi-kamaratmi

10.9.2019
Zaujímavá beseda v gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave
https://www.rvtv.sk/2019/09/10/zaujimava-beseda-v-gemerskej-kniznici-pavla-dobsinskeho-v-
roznave/

10.9.2019
S Andreou Kováčovou a Dianou Lokšovou o tom ako sa ovocie a zeleninka stali detskými kamarátmi
https://majgemer.sk/gemer/kultura/s-andreou-kovacovou-a-dianou-loksovou-o-tom-ako-sa-ovocie-a-
zeleninka-stali-detskymi-kamaratmi

12.9.2019
Najprestížnejší knižný ilustrátor v Rožňave
http://www.ssn.sk/21733/najprestiznejsi-knizny-ilustrator-v-roznave/

12.9.2019
Najprestížnejší slovenský knižný ilustrátor v Rožňave
https://majgemer.sk/gemer/kultura/najprestiznejsi-slovensky-knizny-ilustrator-v-roznave

16.9.2019
Do poslednej chvíle nebolo jasné, ako to celé dopadne – 30. výročie Nežnej revolúcie
http://www.ssn.sk/21763/poslednej-chvile-nebolo-jasne-ako-cele-dopadne-30-vyrocie-neznej-
revolucie/

19.9.2019
30. výročie Nežnej revolúcie v knižnici
https://www.rvtv.sk/2019/09/18/30-vyrocie-neznej-revolucie-v-kniznici/
19.9.2019
K 30. výročiu Nežnej revolúcie. Do poslednej chvíle nebolo jasné, ako to celé dopadne.
https://majgemer.sk/gemer/kultura/k-30-vyrociu-neznej-revolucie-do-poslednej-chvile-nebolo-jasne-
ako-to-cele-dopadne

19.9.2019
Najprestížnejší knižný ilustrátor v Rožňave
https://www.rvtv.sk/2019/09/16/najprestiznejsi-knizny-ilustrator-v-roznave/

19.9.2019
30. výročie Nežnej revolúcie. Výstava.
http://www.tikroznava.sk/podujatie/30-vyrocie-neznej-revolucie-vystava-2/

22.9.2019
Zaujímavá beseda v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v 
Rožňavehttps://www.rvtv.sk/2019/09/10/zaujimava-beseda-v-gemerskej-kniznici-pavla-dobsinskeho-
v-roznave/

24.9.2019
https://www.codokazemama.sk/zaujalo-nas/beseda-o-knihach-z-nasho-vydavatelstva-v-roznave

26.9.2019
Ako sa ovocie a zeleninka stali detskými kamarátmi
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https://roznava.dnes24.sk/top-akcie-v-roznave-a-okoli-toto-nas-caka-najblizsie-dni-342047

OKTÓBER:
1.10.2019
https://roznava.dnes24.sk/oktober-je-tu-top-5-podujati-v-roznave-a-okoli-na-ktore-sa-mozete-tesit-
342437

3.10.2019
Aj kniha musí mať svoje miesto v živote jedinca
http://www.ssn.sk/21897/aj-kniha-musi-mat-svoje-miesto-v-zivote-jedinca/

3.10.2019
Besedy v Rožňave so spisovateľ Jozefom Kollárom a propagátorom detského čítania Tiborom 
Hujdičom
https://majgemer.sk/gemer/kultura/besedy-v-roznave-so-spisovatel-jozefom-kollarom-a-
propagatorom-detskeho-citania-tiborom-hujdicom

14.10.2019
Milan Rastislav Štefánik – poznaný i nepoznaný
http://www.ssn.sk/21967/milan-rastislav-stefanik-poznany-nepoznany/

14.10.2019
Milan Rastislav Štefánik – poznaný i nepoznaný v prednáške PhDr. Dušana Kováča, DrSc. z 
Historického ústavu SAV
https://majgemer.sk/gemer/kultura/milan-rastislav-stefanik-poznany-i-nepoznany-v-prednaske-phdr-
dusana-kovaca-drsc-z-historickeho-ustavu-sav

14.10.2019
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. – z Historického ústavu SAV Bratislava opäť v Rožňave
https://www.rvtv.sk/2019/10/14/phdr-dusan-kovac-drsc-z-historickeho-ustavu-sav-bratislava-opat-v-
roznave/

21.10.2019
Besedy v rámci projektu Tajomstvá v literatúre III.
http://www.ssn.sk/22018/besedy-v-ramci-projektu-tajomstva-v-literature-iii/
21.10.2019
Besedy v rámci projektu Tajomstvá v literatúre III.
https://majgemer.sk/gemer/kultura/besedy-v-ramci-projektu-tajomstva-v-literature-iii

21.10.2019
Besedy v rámci projektu Tajomstvá v literatúre III.
https://www.rvtv.sk/2019/10/21/besedy-v-ramci-projektu-tajomstva-v-literature-iii/

NOVEMBER:
5.11.2019
„Tradície inšpirujú inovácie“ - Objavujeme čaro Gemera
https://web.vucke.sk/sk/novinky/tradicie-inspiruju-inovacie-objavujeme-caro-gemera.html

6.11.2019
„Tradície inšpirujú inovácie“. Objavujeme čaro Gemera

31



https://majgemer.sk/gemer/kultura/tradicie-inspiruju-inovacie-objavujeme-caro-gemera

6.11.2019
Objavujeme čaro Gemera
http://www.ssn.sk/22071/objavujeme-caro-gemera/

6.11.2019
Tradície inšpirujú inovácie
https://www.roznava.sk/tradicie-inspiruju-inovacie

8.11.2019
„Tradície inšpirujú inovácie“ Objavujeme čaro Gemera. Víťazné projekty reprezentujú rôzne oblasti 
kultúrnej ponuky.
https://skolske.sk/clanok/50499/tradicie-inspiruju-inovacieobjavujeme-caro-gemera

9.11.2019
Zážitkovo-informačná záhrada umožní objavovať čaro Gemera
Novinka vzniká v areáli pri Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave.
https://gemer.korzar.sme.sk/c/22256177/zazitkovo-informacna-zahrada-umozni-objavovat-caro-
gemera.html

9.11.2019
Zážitkovo-informačná záhrada umožní objavovať čaro Gemera
http://www.aktualne-spravy.eu/%C4%8Dl%C3%A1nok/zazitkovo-informacna-zahrada-umozni-
objavovat-caro-gemera/2270889

9.11.2019
Zážitkovo-informačná záhrada pri knižnici umožní objavovať čaro Gemera
https://www.dobrenoviny.sk/c/175110/zazitkovo-informacna-zahrada-pri-kniznici-umozni-objavovat-
caro-gemera

11.11.2019
Zážitkovo-informačná záhrada pri knižnici: Umožní objavovať čaro Gemera, FOTO
https://roznava.dnes24.sk/zazitkovo-informacna-zahrada-pri-kniznici-umozni-objavovat-caro-
gemera-foto-346057

21.11.2019
VIII. klubová výstava Fotoklubu Pix-XL v Rožňave
http://www.ssn.sk/22199/viii-klubova-vystava-fotoklubu-pix-xl-v-roznave/

21.11.2019
VIII. klubová výstava Fotoklubu Pix-XL
https://www.roznava.sk/viii--klubova-vystava-fotoklubu-pix-xl

21.11.2019
https://www.kosiceonline.sk/calendar/Roznava/2019-11-22 

22.11.2019
VIII. klubová výstava Fotoklubu Pix-XL
https://gemer.korzar.sme.sk/c/22266092/v-kniznici-budu-vystavovat-clenovia-fotoklubu.html
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22.11.2019
V knižnici budú vystavovať členovia fotoklubu. Zapájajú sa aj do rôznych akcií i mimo hraníc 
Slovenska.
https://gemer.korzar.sme.sk/c/22266092/v-kniznici-budu-vystavovat-clenovia-fotoklubu.html

22.11.2019
Keď pôjdete okolo rožňavskej knižnice, nazrite: Výstava členov fotoklubu Pix-XL
https://roznava.dnes24.sk/ked-pojdete-okolo-roznavskej-kniznice-nazrite-vystava-clenov-fotoklubu-
pix-xl-347153
 
3.12.2019
Košická župa nakúpila zbierkové predmety a knihy za tisíce eur
https://kosicednes.sk/udalosti/kosicka-zupa-nakupila-zbierkove-predmety-knihy-za-tisice-eur

4.12.2019
Slávnostné otvorenie zážitkovo-informačnej záhrady „Objavujeme čaro Gemera“
https://www.rvtv.sk/2019/12/04/slavnostne-otvorenie-zazitkovo-informacnej-zahrady-objavujeme-
caro-gemera/

9.12.2019
Literárne videnie sveta očami Vlasty Bujnovskej
https://www.roznava.sk/literarne-videnie-sveta-ocami-vlasty-bujnovskej

10.12.2019
Literárne videnie sveta očami Vlasty Bujnovskej
http://www.ssn.sk/22311/literarne-videnie-sveta-ocami-vlasty-bujnovskej/

11.12.2019
Zážitkovo-informačná záhrada umožní spoznávať Gemer netradične
https://gemer.korzar.sme.sk/c/22281184/zazitkovo-informacna-zahrada-umozni-spoznavat-gemer-
netradicne.html

16.12.2019
Objavujeme čaro Gemera
https://www.roznava.sk/objavujeme-caro-gemera1

25.12.2019
https://www.youtube.com/watch?v=T58x82XzCyg&fbclid=IwAR1wUf_w3rHg-
GHqnOlxANM4xkiztzEyk-pMKAZLq5nu76I_22M7Ja40ooU 

3.3 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňave  sa zapojila do medzinárodného projektu:
Noc s Andersenom  – medzinárodné podujatie na podporu čítania pre deti,  propagáciu knižníc a
prezentáciu života a diela H.CH. Andersena. Nočné aktivity pre deti v knižnici.

33



4. Vyhodnotenie ekonomicko - hospodárskej činnosti

4.1 Rozpočtové hospodárenie

      Gemerská knižnica Pavla Dobšinského zabezpečovala prevádzku knižnice z prideleného príspevku
na činnosť a prevádzku z Košického samosprávneho  kraja a z vlastných príjmov, zo schválených 
grantov Fondu na podporu umenia a MK SR.
4.1 Rozpočtové hospodárenie
     Rozpočet na rok 2019 bol pre našu organizáciu schválený zastupiteľstvom KSK v súlade 
s uznesením č. 141/2018 zo zasadnutia Zastupiteľstva KSK  konaného dňa 18.12.2018.

Ukazovateľ  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie
k 31.12

Bežný transfer 198.695,00 271.299,00
250.863,60

Kapitálový 
transfer

0,00 0,00 0,00

Spolu 198,.695,00 271.299,00 250.863,60

  V priebehu roka došlo  k niekoľkým úpravám rozpočtu :
- zdroj 41 001
  Program 0040100 – na bežné výdavky         navýšenie  o            27.601,00
  Navýšenie bolo určené na  navýšenie miezd a odvodov
- Program 0040200 – na činnosť                      navýšenie  o             3.295,00 
   Navýšenie prostriedkov bolo určené na spolufinancovanie projektov z FPU a na výdavky súvisiace   
so zabezpečením virtuálnej prehliadky.
- zdroj 41 008
   Program 0040100 – na bežné výdavky         navýšenie o           14.766,00
   Navýšenie prostriedkov bolo určené na opravu výťahu a odmien
- zdroj 72h 0040100
  Program 0040100 -  na bežné výdavky           navýšenie o         11.234,76
  Finančný príspevok od ÚPSVaR v Rožňave na podporu vytvorenia pracovných miest pre 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
- zdroj 41 001
  Program 0040800 – na bežné výdavky          navýšenie o         26.942,00
  Prostriedky určené na projekt Terra Incognito, na nákup literatúry a propagáciu. 
- zdroj 72c 
  Program 0040200 – na bežné výdavky              navýšenie o       15.500,00         
  Prostriedky určené na realizáciu projektov z Fondu na podporu umenia
- zdroj 111-005
  Program 0040100 – na činnosť                           navýšenie o           198,00
  Prostriedky z rozpočtu MK SR za kultúrne poukazy, určené na činnosť organizácie.
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Ukazovateľ Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutočnosť  
čerpanie

BT prevádzka                    41 
0040100

184.671,00 227.038,00 207.927,32

BT činnosť                         41 
0040200

4.024,00 7.319,00 7.319,00

BT činnosť                         41
0040800

0,00 26.942,00 25.617,28

BT – vlastný príjem         72g 
0040100

10.000,00 10.000,00 10.000,00

BT – ÚPSVaR                    72h 
0040100

0,00 11.234,76 11.234,76

BT – granty FPU              72c 
0040100

0,00 15.500,00 15.500,00

BT – MK SR /KP/           111 
0040100

0,00 198,00 198,00

Príjmy a výdavky

Príjmy celkom Výdavky celkom

298.231,76 277.796,36

Príjmy 
celkom

Transfer od 
zriaďovateľa

Granty a 
transfery

Príjmy z 
prenájmu

Iné nedaňové 
príjmy

Zostatok 
prostriedkov z
predch. rokov

298.231,76 259.483,92 26.932,76 0,00 11.815,08 0,00 

Transfér od zriaďovateľa pozostáva z príspevku KSK a vlastného príjmu.

Výdavky 
celkom

Mzdy, platy a 
OOV Odvody

Tovary a 
služby

Bežné 
transfery

Kurzové 
rozdiely

277.796,36 134.123,04 46.138,51 97.090,63 444,18 0,00

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť
277.796,36 248.279,36 29.517,00

Náklady a výnosy
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Hodnotenie výnosov z hlavnej 
činnosti

Skutočnosť k 31.12.2018 Skutočnosť k 31.12.2019

Tržby z predaja služieb (602) 9.209,64 9.642,25
Výnosy z prevádzkovej činnosti (648) 3.446,13 2.170,33
Úroky (662) 2,97 2,99
Výnosy z bežných transferov (691) 174.365,63 250.863,60
Výnosy z kapitálových transferov 
(692)

14.074,92 14.074,92

Výnosy samosprávy (693) 19.554,17 26.797,76
Výnosy samosprávy k KT od ost. subj.
(698)

0 0

Výdavky spolu 220.653,46 303.551,85

Pre Gemerskú  knižnicu bol  stanovený rozpočet  vlastných príjmov 9.000,00,  ktoré  sa  nám
podarilo prekročiť o 642,25€, celkové príjmy sme prekročili o 1.815,08 €.
Výnosy knižnice pozostávajú zo zápisného, za upomienky,  rešerše, za služby MVS, burzu kníh, za
kopírovacie služby a ostatné služby. 
   

Hodnotenie nákladov z hlavnej 
činnosti

Skutočnosť k 31.12.2018 Skutočnosť k 31.12.2019

Spotreba materiálu (501) 27.901,50 39.784,63
Spotreba energie (502) 8.795,37 8.421,47
Opravy a údržba (511) 4.552,85 20.173,53
Cestovné (512) 445,76 297,58
Ostatné služby (518) 11.493,27 17.596,68
Mzdové náklady (521) 98.376,07 134.122,96
Sociálne poistenie (524) 33.761,50 46.138,70
Sociálne náklady (527) 7.120,52 8.351,01
Daň z nehnuteľnosti (532) 381,03 381,03
Ostatné poplatky  (538) 598,2 602,99
Ostatné náklady na prev. činnosť 
(548)

130 130

Odpisy DINM a HIHM (551) 14.074,92 14.074,92
Ostatné finančné náklady (568) 97,76 159,9
Náklady z odvodu príjmov 12.658,24 11.815,08
Náklady  spolu 220.387,02 302.050,48

Spotrebované  nákupy  (501)  -  zahŕňajú  nákup  kníh,  časopisov,  administratívnych  potrieb,
tonerov, papiera, PHM, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, materiál na bežné opravy a údržbu,
materiál na kultúrne aktivity,  nákup  3 ks PC,  monitorov, skenerov, stoličiek na podujatia, a iné.
Na nákup kníh, časopisov špeciálnych dokumentov organizácia vynaložila celkom 14.606,54
- z toho nákup kníh z KSK                                        7.463,09
              nákup kníh FPU                                           5.500,00
              nákup kníh MK – kultúrne poukazy            198,00  
              nákup novín a časopisov                         1.654,73
            špeciálne dokumenty                                 171,13
  Vďaka  projektom  z Fondu  na  podporu  umenia  sme  zakúpili  literatúru  na  doplnenie
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knižničného fondu. Zrealizovali sme podujatia pre deti a širokú verejnosť v rámci projektu „Tajomstvá
v literatúre III“. Z projektu „M. R. Štefánik – poznaný i nepoznaný“ sme mohli priblížiť túto osobnosť
študentom stredných škôl  formou prednášok,exkurziou v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach
a vydaním zborníka esejí k danej tematike.
Z  projektu  získaného  z  FPU  „Modernizujeme  históriu“  sme  dali  vyrobiť  atypické  regále  pre
skvalitnenie služieb na úseku regionálnej lietratúry a bibliografie.
Z  Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy Terra Incognita sme získali na projekt „Objavujeme
čaro Gemera“ prostriedky na zrealizovanie  zážitkovo-informačnej  záhrady,  za  účelom prezentácie
regiónu Gemera.  Bol vytvorený náučný chodník, vyrobené náučné panely a zakúpené lavičky.

Spotreba energie (502) – u tejto položky sa snažíme znižovať náklady na energiách, pri elektrickej
energii postupne vymieňame svietidlá za LED. 

Opravy  a údržba   (511)  -  z tejto  položky  boli  hradené  náklady  za  opravu  kopírovacieho  stroja,
zabezpečenie revízií na EZS, plynových kotlov,  plynových rozvodov, nízkotlakovej kotolne, hasiacich
prístrojov a hydrantov a náradia .
V rámci údržby bola zrealizovaná oprava hydraulického výťahu NHV 630, ktorý bol nefunkčný 
od roku 2012. Oprava zahŕňala výmenu rozvádzača s úpravou pre soft  štart,  výmenu elektroniky
pohonu kabínových dverí,  výmenu celoplošných fotozáverov dverí  s jednotkou, výmenu ovládača
revíznej  jazdy na kabínu,  výmena oleja,  výmena display pre ukazovateľov polohy kabíny,  montáž
svietidiel ako aj prevedenie úradnej skúšky. 
V  rámci  týchto nákladov bol  zrealizovaný aj  náučný chodník  v  rámci  projektu „Objavujeme čaro
Gemera“.

Cestovné náklady (512) – boli hradené náklady spojené so služobnými cestami pre zamestnancov.

Ostatné služby (518) – predstavujú náklady na telefóny, internet, poštovné, upgrade Clavius, Virtua,
Softip  PAM,  náklady  na  tlač  materiálov,  služby  PO,  OBP  a pracovnej  zdravotnej  služby.  Správa
počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému, náklady na MVS a iné.
 
Mzdové náklady (521)  – Platy zamestnancov boli od 1.1.2019 upravované v súlade so zákonom NR
SR č. 318/2018 Z. z. , ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
Priemerný počet zamestnancov v GK bol 14,8.   V roku 2019 bola medzi  Úradom práce , sociálnych
vecí a rodiny v Rožňave a Gemerskou knižnicou uzavretá dohoda v zmysle § 50 a §54 ods. 1 písm.a)
zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení
neskorších predpisov. Bol prijatý 1 zamestnanec , ktorý zastupuje pracovníčku na RD.
Priemerný mesačný plat v roku 2019 dosiahol výšku 757,75 €. 

Sociálne poistenie (524) – predstavujú náklady na poistné do zdravotných poisťovní a poistné do
sociálnej poisťovne.

Sociálne náklady (527) – predstavujú náklady na tvorbu sociálneho fondu,  náklady na dávku pri
dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá je vyplácaná zamestnávateľom prvých 10 dní sme vyplatili
752,55  €.
Na zabezpečenie stravovania sme poskytli stravné lístky zamestnancom v hodnote 4,20 €, na ktoré
organizácia uhrádzala 55 % výšky stravného lístka, t. j. 2,31 €  a od mesiaca november 2019 sme
poskytli  stravné lístky v hodnote 4,80 ,  kde organizácia prispieva 2,64 €- a to z dôvodu zvýšenia
stravného. Celkové náklady na stravovanie predstavovali 6.473,61   €.
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Dane  a poplatky  (53,  54)  –  z týchto  položiek  bola  uhradená  daň  z nehnuteľnosti,  poplatok  za
komunálny odpad, koncesionárske poplatky, členský poplatok SAK.

Odpisy  DINM a DIHM (551) – celková výške odpisov za rok 2019 je 14.074,92 €.

Finančné náklady (56) – zahŕňajú náklady na bankové a autorské poplatky.

Náklady na odvod príjmov (58) – vlastný príjem odvedený zriaďovateľovi.

Celkové výnosy za rok 2019 303.551,85
Celkové náklady za rok 2019 302.050,48
Hospodársky výsledok                    zisk               1.501,37

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

    Sociálny fond bol tvorený vo výške 1,25 % zo zúčtovaných miezd, použitie SF bolo na zabezpečenie
stravovania zamestnancov.

Sociálny fond 2019
Stav k 1.1.2019 228,72
Tvorba SF – povinný prídel 1.483,22
Čerpanie SF 1.258,44
Stav k 31.12.2018 453,50

    Zo sociálneho fondu sme poskytli príspevok na 2.295  ks stravných lístkov á 0,44 € a 444 ks
á 0,56 €.

4.2 Správa majetku
  V zmysle príkazu predsedu KSK č. 11/2019, 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 1.1.2019 Prírastok Úbytok Stav 
k 31.12.2019

Nehmotný  majetok       073 12.740,26 0 0 12.740,26
Stavby                               021 578.567,04 0 0 578.367,04
Stroje, prístroje               022 71.320,06 0 5.242,96 66.077,10
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                771 89.911,29 18.873,15 4.492,49 104.291,95

Knižničný fond OTE 378.516,11 13.332,22 6.425,42 385.422,91
Majetok spolu 1,156.715,61 32.205,37 16.160,87 1,172.760,11

     Prírastok majetku  predstavuje nákup počítačov, skenerov, interaktívnych panelov do zážitkovo-
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informačnej  záhrady,  lavičiek,  výrobu atypických  regálov  pre  úsek  bibliografie  a  regiónu v  rámci
projektu FPU „Modernizujeme históriu“.  Úbytok predstavuje vyradený majetok v roku 2019.

1. Opravy a údržba
Celkový objem financií Poznámka
18.288,36

V rámci opráv a údržby sme zrealizovali opravu a servis kopírovacích strojov a PC, oprava zámku na
dverách MV, vytvorenie náučného chodníka v rámci projektu „Objavujeme čaro Gemera“, opravu 
a sprevádzkovanie  výťahu v budove GK.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie Realizované práce

Objem 
finančných
prostriedk
ov

Zdroj financovania

Oprava kop. 
Strojov a PC

Oprava a servis 306,60 KSK

Oprava MV Oprava zámku na  MV 36,00 KSK
Realizácia 
náučného 
chodníka

Realizácia náučného 
chodníka 7.990,56 KSK – Terra Inkognito

Oprava výťahu Oprava výťahu 9.955,20 KSK

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov 
akcie

Termín 
realizácie celej
investičnej 
akcie (začiatok
– koniec)

Realizované práce 
v danom roku 

Objem 
finančných 
prostriedkov

Zdroj 
financovani
a

Pozn

   V roku 2019 nebola vykonaná žiadna rekonštrukcia v intenciách investičnýc výdavkov.
 u 2017 bola zrealizovaná uvedená investičná akcia , náklady predstavovali 14.392,71
3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách

       Gemerská knižnica Pavla Dobšinského neprenajíma priestory.
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v má jednu pobočku v prenajatých priestoroch od
Technických služieb .

Objekt – stručná 
špecifikácia, adresa

 Prenajímateľ - 
vlastník

Trvanie nájomného 
vzťahu od - do

Výška výdavkov na nájom 
(vrátane služieb spojených s 
nájmom)  roku  2018

GK PD pobočka
Juh,

Jovická 66,
Rožňava

Technické služby
Rožňava 01.07.2009 – doba

neurčitá

Nájomné     1,00/mesiac
Služby     144,36/mesiac

Ročný nájom + služby 1.744,32 
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   4.3 Projektová  úspešnosť 

PROJEKTOVÁ 
ČINNOSŤ

názov 
projektu

Cieľ projektu - 
stručne

Finančný 
zdroj, 
program, 
podprogra
m

Skutočné náklady projektu
Termín 
realizácie

Získaná 
dotácia

Zdroje z KSK
Vlastné 
zdroje

Ostat
né

Spolu

Neobyčajná 
cesta písmen

 Akvizícia KF
FPU -5.1.3 

5.500,00 1.054,08 0  0 6.554,08
01.07.2019-
30.12.2019 

 

Tajomstvá v 
literatúre  III.

 Realizácia 
komunitných 
aktivít

FPU-  5.1.2 2500,00 294,66  0  0  2794,66
01.05.2019-
30.12.2019

 

Milan Rastislav
Štefánik-
poznaný i 
nepoznaný

Realizácia 
vzdelávacích 
aktivít

FPU-  5.1.2 1.800,00 307,08 0  0  2.107,08
01.05.2018-
31.12.2018 

 

Modernizujem
e históriu

FPU- 5.1.2 6000,00 770,00

Kultúrne 
poukazy

Zápisné  do 
knižnice

MK SR 327,00 0 0 0 327,00 2018

Noví 
knihovníci

Zamestnanie  
nových 
knihovníkov

ÚPSVaR 778,74 0 0 0
01.04.2018
31.03.2019

Cesta na trh 
práce 2

zamestnanie   u
verej. 
zamestnávateľa

ÚPSVaR 6.489,60 0 0 0 6.489,60
01.11.2018
31.10.2019

Cesta na trh 
práce 4

Zamestnanie  
nového 
knihovníka

ÚPSVaR 2.519,68 0 0 0 2.519,68

Objavujeme 
čaro Gemera

Vytvorenie 
zážitkovo-
informačnej 
záhray

KSK – Terra
incognita

18617,28 0 0 18617,28
Júl -december

2019

Gemerská  knižnica  Pavla  Dobšinského  v  Rožňave  v  roku  2019  podala  8  projektov,  z  toho  bolo
úspešne schválených  6:
„Neobyčajná cesta písmen“- doplnenie knižničného  fondu, finančná podpora z Fondu na podporu
umenia  na nákup literatúry.  Používatelia a návštevníci knižnice majú tak k dispozícii  nové knihy
nielen z oblasti krásnej literatúry, ale aj náučnej literatúry a to pre všetky vekové kategórie (deti,
mládež i dospelých) na úseku pre deti a mládež, úseku náučnej literatúry, beletrie a úseku umenia a
hudby.

„Tajomstvá v literatúre III.“ -  finančná podpora z Fondu na podporu umenia. Projekt zameraný na
prezentáciu pôvodnej slovenskej tvorby, so zámerom  netradičnými a kreatívnymi formami podporiť
pozitívny vzťah ku knihám, k čítaniu a získavaniu informácií, autorské stretnutia a literárna súťaž v 3
kolách „Perly poznania II.“ pre vekové kategórie deti, mládež a dospelých.

M.R.Štefánik – poznaný i nepoznaný-  finančná podpora z Fondu na podporu umenia. V rámci Roka
európskeho  kultúrneho  dedičstva  bol  zrealizovaný  cyklus  vzdelávacích  aktivít  pre  študentov
stredných škôl, s cieľom spoznávať kultúrne a prírodné pamiatky regiónu Gemera, ktoré sú zapísané
v  Zozname  pamiatok  UNESCO.  Taktiež  bol  vydaný  v  tlačenej  podobe  Sprievodca  po  vybraných
pamiatkach UNESCO na Gemeri.
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Modernizujeme históriu –  modernizácia  zariadenia  úseku regionálnej  literatúry a  bibliografie  za
finančnej podpory projektu z Fondu na podporu umenia

Objavujeme čaro Gemera – realizácia projektu v rámci programu Košického samosprávneho kraja
Terra  Incognita,  vytvorenie  zážitkovo-informačnej  záhrady  na  prezentáciu  regiónu,  jeho  histórie,
osobností, hmotného a nehmotného dedičstva so zámerom posilnenia lokálpatriotizmu pre mladých
a návštevníkov

„Kultúrne poukazy“ - finančná podpora z Ministerstva kultúry SR. Poukazy boli použité na zápisné do
knižnice

„Noví knihovníci“ – pokračovali sme v realizácii programu  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v
rámci národného projektu „Cesta na trh práce “  zamestnaním 1 zamestnanca

„Cesta na trh práce 2“-  pokračovali sme v realizácii programu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v
rámci národného projektu „Cesta na trh práce“ -aktivita č. 3 podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.
5/2004 Zb. zákona o službách zamestnanosti, zamestnaním 1 administratívneho pracovníka.

„Cesta na trh práce 4“- zapojili sme sa do programu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci
národného projektu „Cesta na trh práce“ -aktivita č. 4  1 zamestnanca

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 
2018 (áno/nie) 

Pozn.

riaditeľ 100 1 áno
knihovník 100 9 áno 1 na RD
knihovník 0,53 1 áno
ekonomka 100 1 áno
administratívny pracovník 100 1 áno
vodič 0,53 1 áno
upratovačka 100 1 áno

Pohyb  zamestnancov

Poznamka
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 13,1
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 14,8
Počet novoprijatých 1
Počet tých, čo odišli 0

V priebehu roka 2019  cez  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sme prijali 1 pracovníka na 
pozíciou knihovníka na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky.  V organizácii boli ešte zamestnaní
2 pracovníci cez projekty Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Na veľkých podujatiach nám 
vypomáhali aj dobrovoľníci.
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5.1 Odborné školenia zamestnancov

Termín 
podujatia

Názov podujatia Miesto podujatia  Účastníci

1.4-12.4.2019 Knihovnícke odborné minimum CVTI SR, Bratislava Bc. Miriama Tóthová, 
Patrícia Liptáková

11.04.2019 Excel pre manažérov Košice - Staré Mesto, 
Mgr. Iveta Kyselová, 
Tímea Bagačková 
Zollerová, Iveta Kyselová

17.04.2019
Konfliktný  čitateľ  a  ako  s  ním
komunikovať

Zemplínska knižnica 
Trebišov

Mgr. Iveta Kyselová, 
Bagačková Zollerová 
Tímea, Kešeláková Anna

25.04.2019 Národný projekt PODPN ÚPSVR SR, Rožňava Bc. Miriama Tóthová

13.05.2019
9. ročník súťažnej prehliadky 
knižničných podujatí pre deti a 
mládež

Slniečko, Prešov
Miriama Tóthová, Patrícia
Liptáková

23.5.2019
Prečo potrebuje Rožňava online 
marketing

Radničná sála, 
Rožňava

Tatiana Bachňáková, 
Tímea Bagačková 
Zollerová

14.06.2019
Kultúra pre všetkých – kultúrne 
potreby zdravotne ťažko 
postihnutých osôb 

Košice, priestory 
ÚĽUV

Helena Eleková, Tímea 
Bagačková Zollerová

20.06.2019 Multidisciplinárne vzdelávanie 
na tému - Syndróm CAN

ÚPSVR SR, Rožňava Bc. Miriama Tóthová

5. - 6. 9. 2019 Aby pamäť nestarla... Vranov nad Topľou, 
Domaša Solaris

Tímea Bagačková 
Zollerová

15.102019 Benchmarking v knižniciach SNK Martin Bc. Gertrúda Turenská

27.11.2019 Tvorba projektov KSK Košice Bc. Miriama Tóthová, 
Mgr. Iveta Kyselová

6. Marketing a propagácia 

Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis)
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Tlačené výstupy
rôzne aktivity v rámci TSK, Tajomstvá v literatúre II., 
Perly poznania,  Knihy  do vlaku,  Čitáreň pod vežou 
– kultúrne leto 2019, Objavujeme čaro Gemera 
-zážitkovo-informačná záhrada

Tlačové správy o zaujímavých autoroch, 
stretnutiach, o súťaži, o propagácii kníh a 
knižnici na železničnej stanici a kúpalisku, články 
v printových a  e-médiách – uverejnených bolo 
115 výstupov

Sociálne médiá
Zverejňovanie  aktivít  knižnice

Propagácia  aktivít, podujatí, služieb a  kníh na 
sociálnej sieti  FB a Instagram

Výnimočné výstupy v rozhlase Rádio Regina
Rožňavský magazín – propagácia knižnice a jej aktivít

Rozhovory, krátke správy a šoty v  mestskej 
televízie Rožňavy, Rádio Regina - rozhovory o 
projekte Objavujeme čaro Gemera

Zverejnených  bolo  115  mediálnych  výstupov  v  printových  a  elektronických  médiách,
rozhovory, krátke správy a šoty  v Rozhlase a televízii  Slovenska- Rádio Regina, mestská televízia
RVTV.  Tlačové správy o zaujímavých podujatiach,  zaujímavostiach zasielame rôznym printovým a
elektronickým médiám, Slovenskému syndikátu novinárov  a iným.

Na  propagáciu  zaujímavých  titulov  na  každom  úseku  sme  využívali  výstavky,  oznamy  v
priestoroch knižnice, na rôznych informačných hodinách, na stretnutiach hovorenej bibliografie, kde
boli našim používateľom prezentované nové knihy.  Pre deti boli pripravované rôzne literárne kvízy,
súťaže, verejné hlasné čítania. 

Zrealizovaných bolo mnoho marketingových aktivít. V priebehu roka bola niekoľkokrát využitá
„šťastná hodinka“ pre záujemcov o zľavnené zápisné.
Týždeň slovenských knižníc – propagácia knižnice a aktivít cez tlačových správ, vysielania v mestskej
televízii, letákov, plagátov, odpustenie upomienok pri vrátení kníh, zápisné  pre nových čitateľov 
MDŽ – úcta ženám, zľavnené zápisné pre ženy nad 18 rokov
Zápisy prvákov ZŠ za  čitateľov – propagácia knižnice v školách,  zľavnené zápisné za čitateľa
Zaujímavé knihy – prezentácia súborov zaujímavých kníh  skrátenými anotáciami z rôznych úsekov
na sociálnej sieti, web stránke a mediálnom zariadení v priestoroch knižnice,
Nerušte ma, čítam! - propagácie knižnice a hlasného čítania na verejnosti
Veľtrh pre seniorov – propagácia a prezentácia o službách knižnice  pre seniorov
Knihy do vlaku – celoročná propagácia knižnice, zriadením knižného regálu v priestoroch železničnej
stanice v Rožňave, s možnosťou voľnej výpožičky kníh a periodík do vlaku pre rôzne vekové kategórie
Leto  s  knihou  –   propagácia  knižnice  zriadením  knižného  regálu  na  voľnú  výpožičku  kníh  pre
návštevníkov v priestoroch mestského kúpaliska
Krátime si čas knihou - ponuka kníh a časopisov pre pacientov  v čakárni  obvodnej ambulancie 
Burza kníh v knižnici – prezentácia v priestoroch knižnice a sociálnych médiách
Perly poznania – prezentácia kníh v rámci literárnej súťaže
Čitáreň pod vežou – prezentácia služieb knižnice, burza a čítanie počas kultúrneho leta na námestí,
zľavnené zápisné pre nových čitateľov
Naj čitateľ roka 2019 - ocenenie najaktívnejších čitateľov v kategórii deti a dospelí
 „30 rokov po...“  v rámci 30. výročia Nežnej revolúcie – bezplatné zápisné pre mládež

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na
rok 2020

Komentár

Týždeň slovenských knižníc Aktivity  na  propagáciu  knižnice  pre  všetky
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vekové kategórie
Marec – mesiac knihy Besedy, aktivity pre deti, mládež a verejnosť

Deň ľudovej rozprávky Aktivity  pre  deti,  prezentácia  tvorby  P.
Dobšinského, čítania

Noc s Andersenom Nočné aktivity pre deti, na podporu čítania a
detských kníh

Nerušte ma, čítam Verejné hlasné čítanie na Námestí baníkov 
Za krásami Slovenského krasu Prírodovedná regionálna súťaž pre žiakov ZŠ
Perly poznania IV Literárna súťaž pre všetky vekové kategórie 

Klenoty Gemera Vzdelávací cyklus o histórii  a osobnostiach  
regiónu

Prázdninová knižnica Aktivity pre deti počas letných prázdnin
Uchovajme si dedičstvo Digitalizácia regionálnych  dokumentov v KF
Kalendár  výročí  osobností  regiónu
2019-2024

Vydanie kalendára

Naším zámerom zostáva naďalej realizovať aktivity na vytváranie a upevňovanie čitateľských
návykov u detí,  hlasné čítania, čítanie s porozumením, prehlbovať poznanie kultúrneho a prírodného
dedičstva, posilňovania lokálpatriotizmu, prezentovať  zaujímavé literárne diela, pôvodnú slovenskú
tvorbu, slovenských autorov, poskytovať informácie regionálneho charakteru na základe dlhoročne
spracovávaných dokumentov.

7.1 Výhľadové perspektívy
Pokračovať  v  spracovávaní  regionálnych  dokumentov  elektronickej  podobe.  Spracovať

záznamy,  dotazníky,  fotografie,  a  existujúce  regionálne  databázy.  Uchovávať  a  zbierať  písomné
dedičstvo  regiónu.  Realizovať  aktivity  na  prezentáciu  regionálnej  literatúry,  na  upevnenie
lokálpatriotizmu, spoznávania rodného regiónu a kraja v zážitkovo-informačnej záhrade knižnice pod
názvom Klenoty Gemera. 

Podporovať  projekty  rodinnej  čitateľskej  gramotnosti  a  rodinného  čítania  v  rámci
komunitných aktivít knižníc. Zvyšovať  aktivity  rozvíjajúce  čítanie  detí  a  mládeže  –  čítania  
s porozumením. Podporovať neformálne vzdelávanie mládeže a dospelých.

Poskytovať  kvalitné  knižnično-informačné  služby  širokej  verejnosti,  individuálne  pracovať  
s  používateľmi,  seniormi   a  národnostnými  menšinami.  Osobitnú  pozornosť  venovať  dostupnosti
knižnično – informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a prispieť tak k rozvoju knižníc
bez bariér. Rozšíriť aktivity pre komunitnú knižnicu, keďže knižnica je miestom stretávania rôznych
skupín obyvateľstva. 
Zapájať sa do celoslovenských aktivít v rámci knižníc, partnerských aktivít, vytvárať nové partnerstvá
s organizáciami a občianskymi združeniami. 
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