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1. Všeobecná charakteristika organizácie 

Gemerská  knižnica  Pavla  Dobšinského  v  Rožňave,  ako  rozpočtové  kultúrne  zariadenie
Košického samosprávneho kraja,  je  kultúrnou,  informačnou  a vzdelávacou  inštitúciou.  Plní  úlohu
regionálnej knižnice pre okres Rožňava a mestskej knižnice pre obyvateľov  mesta Rožňava.
Poskytuje knižničné výpožičné služby, informačné služby, zabezpečuje požadovanú literatúru podľa
požiadaviek čitateľov z iných knižníc, realizuje kultúrno-spoločenské a výchovno -vzdelávacie aktivity
pre  všetky  vekové  kategórie  návštevníkov,  pripravuje  rôzne  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  širokej  verejnosti,  napomáha  permanentnému  vzdelávaniu,  poskytuje  množstvo
kvalitných  a  rôznorodých  informácií.  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.  Sú
modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj obce, mesta, regiónu i
kraja. Sú to práve knižnice, ktoré často, aj napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku
finančných  prostriedkov,  ponúkajú  pre  svojich  používateľov  a  návštevníkov  veľa  zaujímavého,
nového,  poučného  i  zábavného.  Promptne  reagujú  na  aktuálne  potreby  používateľov  nielen  
vo fyzických priestoroch knižníc, ale aj prostredníctvom virtuálneho prostredia internetu.

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 knižnice za rok 2018 analyzujeme základné odborné činnosti knižnice,
dopĺňanie  knižničného  fondu,  odpisy  literatúry,   počet  používateľov  a poskytované  knižnično-
informačné   služby  verejnosti,  kultúrno-vzdelávacie  aktivity,  priestorové,  technické  a ekonomické
zabezpečenie  knižnice.  Hodnotíme  tiež  naše  nad  obecné  poslanie,  metodickú  a bibliografickú
činnosť. 

Dôraz práce bol na hlavné poslanie knižnice, a to kvalitné knižnično-informačné služby, ktoré
sme poskytovali formou absenčných a prezenčných výpožičiek, poskytovaním informácií ústnych a
písomných,  spracovaním  požadovaných  rešerší,  vybavovaním  medziknižničnej  výpožičnej  služby
podľa potrieb a požiadaviek používateľov na články a inú literatúru, ktorá nie je obsiahnutá v našom
fonde. 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 intenzívne pracovali s detskými používateľmi, nielen pri oboznamovaní s novou
literatúrou, ale aj netradičnými formami práce s knihou, či prostredníctvom literárnej vedomostnej
súťaže  Perly  poznania,  prírodovednej  súťaže  Za  krásami  Slovenského  krasu,  či  dramatizáciami
rozprávok   a detských textov. 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. Slová uznania  zazneli od rodičov aj  pedagógov za pútavé
priblíženie  slovenskej literárnej tvorby.    Prioritou bolo naďalej realizovať aktivity na podporu čítania
ako projekt verejného hlasného čítania dospelých a detí na námestí „Nerušte ma, čítam“, maratón v
čítaní detí, hlasné čítania Dobšinského rozprávok a  iné.

Ťažiskovými  aktivitami  v  roku  2018  sa  stali  realizácie  projektu  „Tajomstvá  v  literatúry  II“,
ktorého súčasťou je aj literárna vedomostná súťaž Perly poznania, a projektu „Nádhera pod zemou i
nad zemou“, ktoré podporil Fond na podporu umenia a bol tak hlavným partnerom všetkých podujatí
realizovaných v rámci týchto projektov.
V rámci projektu Tajomstvá v literatúre II.,  sme prezentovali deťom, mládeži a dospelým pôvodnú
slovenskú tvorbu, zrealizované boli autorské besedy, hlasné čítania diel, literárna súťaž pre všetky
vekové kategórie . 
Projekt Nádhera pod zemou i nad zemou prezentoval stredoškolskej mládeži historické a prírodné
pamiatky na Gemeri, ktoré boli zaradené alebo sú navrhnuté na zaradenie do UNESCAa. Pozostával z
cyklu vzdelávacích aktivít.

Každoročne sa jednou z ťažiskových úloh stáva medzinárodný projekt Noc s Andersenom, kde
deti zažívajú nočné dobrodružstvo v knižnici a to nie len s knihou.

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.
Seniori sa zúčastňujú hlasných čítaní pre deti, rôznych súťaží, kde sú prepájané aktivity deti – seniori,
ako výtvarná a literárna súťaž „Babka a dedko“.

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.  Cestujúci si mohli 
zobrať na čítanie ľubovoľnú knihu z regálu, taktiež mohli knižničný  regál dopĺňať svojimi knihami, 
stretlo sa to z pozitívnym ohlasom zo strany verejnosti ako aj Správy  železníc SR. Prezentovali sme 
knižnicu a ponúkané služby na Veľtrhu pre seniorov, ktoré organizovali Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva a Mesto Rožňava. 

Z pohľadu prevádzky vidíme negatívum v nefunkčnom výťahu v centrálnej budove a nejasné 
postavenie pobočky na sídlisku Juh. 

Slabú stránku vidíme v životných podmienkach a sociálnych pomeroch obyvateľov mesta a
regiónu, ktorí sa prejavuje nezáujmom o kultúru, čítanie, vedenie detí a mládeže k práci s knihou.



2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

Kvalita verejných služieb, orientácia na návštevníka 2017 2018  Zdroj, vysvetlivka

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné knižničné ukazovatele

počet aktívnych používateľov knižnice spolu 2496 2509 KULT – 4.Modul, r.1

počet výpožičiek spolu 88850 97211 KULT – 3.Modul r.1

z toho absenčných 85513 93149

z toho prezenčných 3337 4062 KULT – 3.Modul r. 13

knižničný fond  - stav/počet 98538 96120 KULT – 2.Modul, r.1

Počet návštevníkov knižnice spolu 38504 37925 KULT – Modul , r. 20 

platená návštevnosť 2496 2509
vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch

neplatená návštevnosť 38504 35416
 vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu
(celkový počet aktivít)

291 283  KULT – 4.Modul r.3

Finančná oblasť 2017 2018

cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania

Náklady spolu    

náklady na činnosť knižnice spolu     232.505 220.387 KULT – 5. Modul, r. 19

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov) 145.768 130.498
KULT – 5. Modul, r. 
21+r.25+r.26

Prevádzkové náklady 38.998 42.029 KULT -  5. Modul, r. 29

Kapitálové výdavky 14.075 0 KULT -  5. Modul, r. 34

Bežné výdavky  

výdavky na prevádzku  215.068 200.086 k 31.12. , účtovné výkazy

výdavky na činnosť  17.437 20.301   31.12., účtovné výkazy

 Príjmy spolu 231.088 220.653 KULT – 5. Modul, r.1, 

Transfer od zriaďovateľa  

na bežné výdavky  186.624 174366  k 31.12., účtovné výkazy

na kapitálové výdavky 14.075 0  k 31.12. , účtovné výkazy

spolu 200.699 174.366  KULT – 5.Modul, r. 4

Ďalšie príjmy  

z prenájmu 0  0 KULT – 5.Modul, r. 18

z vlastnej  činnosti 11.161 9.210
KULT – 5.Modul, r. 16 
-vstupné, vložné, poplatky, 

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

spolu 11.161 9.210  

Externé grantové a projektové zdroje  

kultúrne poukazy 208 327  získaná suma

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

domáce projekty: tuzemské granty spolu 15.224 19.554 KULT – 5.Modul, r. 8

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

počet podaných projektov 6 7 projekt: tuzemský aj 
zahraničný, FPU, MK SR, ÚV 
SR, zahraničné granty, granty 
zo súkromných nadácií,  
projekty (transfery) z obcí- 

počet schválených projektov 5 6
výška získaných financií z externých grantov a

projektov spolu 
8707 10.600



mimo kultúrnych poukazov
 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2017 2018  

cieľ:  cielená propagácia, zavádzanie inovácií

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v
KSK

2 2  BM

počet nových partnerstiev  1 3
 Ozbrojné sily SR, UPSVR , 
HaZZ

počet nových kľúčových aktivít 3 5  
možno popísať nižšie 
v komentároch alebo 
v ďalších kapitolách

počet kľúčových mediálnych výstupov  94 67
články v tlači, TV, rozhlase, 
sociálne médiá (odhad počtu 
kľúčových výstupov)

Strategický rozvoj 2017 2018  

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj

definovaná stratégia rozvoja  nie áno áno, nie

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

plnenie prioritných cieľov v roku 2018

- Zvýšiť realizáciu 
informačných výchov 
- Realizovať projekty na 
podporu a rozvoj čítania
- Spracovať regionálne 
dokumenty

Nové aktivity v roku 2018 – realizácia projektu Nádhera pod zemou i nad zemou- cyklus vzdelávacích 
aktivít pre študentov stredných škôl, v rámci Prázdninovej knižnice pre deti bol zrealizovaný  letný 
denný tábor- Pirátska knižnica, cyklus vzdelávacích podujatí k 100. výročiu vzniku ČSR, Osmičkové 
podujatia, Čitáreň pod vežou.



3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2018

 Aktivita Popis

Týždeň slovenských knižníc Realizácia aktivít na propagáciu knižnice a čítania 

Noc s Andersenom Nočné dobrodružstvo s knihami pre deti

Deň ľudovej rozprávky Aktivity pre deti – tvorba, život  P.Dobšinského, čítanie a 
dramatizácia rozprávok, 

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 Regionálna prírodovedná súťaž pre žiakov ZŠ

Staň sa spisovateľom Medzinárodný literárny projekt

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

Perly poznania Literárna vedomostná súťaž pre deti, mládež a dospelých

Nádhera pod zemou i nad 
zemou

Projekt – realizácia vzdelávacích aktivít  na spoznávanie 
pamiatok UNESCO na Gemeri pre študentov SŠ

Biblioterapia Biblioterapia pre študentov a dospelých

Týždeň česko-slovenskej 
kultúry 

Prezentácia československej kultúry pri príležitosti 100.výročia 
vzniku ČSR

Prázdninová knižnica aktivity pre deti, letný tábor Pirátska knižnica

Uchovajme si históriu regiónu Postupné spracovanie – skenovanie regionálnych dokumentov 

Personálne bibliografie Koloman Tichý, Pavol Dobšinský



3.1 Plnenie štandardov

Názov štandardu Počet / Rok Poznámka Plnenie za rok 2018
Počet knižných jednotiek
získaných kúpou

2% z KF 1412 kn.j. 
 1,5%

Suma finančných 
prostriedkov na nákup
knižničných fondov

10 eur 
na knihu

10,46€

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,

10801

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

38,75

Počet platených akcií, služieb 
a podujatí 

4 ročne 5

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  1288 ks 
drobnej tlače, publ. 
činnosť: Sprievodca po 
pamiatkach UNESCO na
Gemeri, person.bibl.  : 
Kráľ rozprávok Pavol 
Dobšinský a Koloman 
Tichý, 2 ks bibl.letáky

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy

8 24+16

Počet podujatí zamerané  na 
celoživotné vzdelávanie 2

19

Komentár k štandardizácií : 
Počet prevádzkových hodín: Na sídlo knižnice s počtom obyvateľov 18 tis. máme 48 prevádzkových 
hodín. 4 hodiny naviac vo štvrtok, sú k dispozícii pre realizáciu objednaných aktivít  v priestoroch 
budovy alebo mimo nej a odborné knihovnícke činnosti 

Počet odbornej činnosti, regionalistika a digitalizácia: prebieha postupné skenovanie  drobnej tlače a 
starých dokumentov na úseku regionálnej literatúry, vydaný bol Sprievodca po pamiatkach UNESCO 
na Gemeri, personálne bibliografie Kráľ rozprávok Pavol Dobšinský a Koloman Tichý, bibliografické 
letáky Peter Kellner Hostinský, Samuel Tomášik 

Počet podujatí zamerané  na celoživotné vzdelávanie: cyklus prednášok a prezentácií pre študentov a
verejnosť v rámci realizácie projektu Nádhera pod zemou i nad zemou, odborné prednášky pri 
príležitosti 100.výročia vzniku ČSR a Osmičkových podujatí, vzdelávací seminár pre pedagógov a iné.



3.2  Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti

I. Hlavná činnosť

      1. Knižničný fond

Kvantitatívne ukazovatele:
Prírastky KF:               1 649 kn.j. Plán:   1000 kn.j.
Úbytky KF:                 4 075 kn.j.                          1000 kn.j.
Celkový stav KF:      96 120 kn.j.

     
 Doplňovanie  knižničného  fondu  sa  realizovalo  priebežne  vo   vydavateľstvách,  
na internetových distribučných portáloch a v kníhkupectvách. Nakupovala sa aj inojazyčná literatúra.
V roku 2018 sme získali do fondov  1 649 knižničných jednotiek. Zo svojich fondov sme odpísali  4075
knižničných jednotiek, hlavne zastaralej a poškodenej literatúry. Veľký nárast úbytkov bol spôsobený
značným  vyraďovaním z fondu na pobočke JUH, keďže hrozilo sťahovanie pobočky do centrálnej
budovy z dôvodu odpredaja budovy, kde sídli pobočka knižnice.
Čistenie  knižničného  fondu  od  poškodenej,  zastaralej  literatúry  a  multiplikátov  bude  aj  naďalej
pokračovať.  Doplňovanie  knižničného  fondu  sa  realizovalo  z  finančných  prostriedkov  Košického
samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia.

Celkový  knižničný  fond  Gemerskej  knižnice  Pavla  Dobšinského  predstavuje  96  120
knižničných jednotiek v hodnote  378 516,11 €. Oproti roku 2017 je čistý fond nižší o 2418  kn. j.  Vo
voľnom výbere je  70 %  knižničného fondu a v sklade 30 %. V sklade sa nachádza spolu  28 530
knižničných jednotiek, z toho na pobočke Juh je 252 knižničných jednotiek.
 Odoberali  sme  spolu   41  titulov  periodík,  z  toho  inojazyčné  :   3  v  českom  jazyku  a  8  
v maďarskom jazyku.  9 titulov sme získali bezplatne  a  32 titulov sme zakúpili. Vďaka priaznivcom
našej  knižnice,  ktorí  nám darovali  periodiká,  sme mohli  používateľom ponúknuť ešte  ďalších 21
titulov periodík.

Prírastky KF spolu   kn.j. : z toho: krásna literatúra pre dospelých  ….................   680 kn.j.            
      náučná literatúra pre dospelých …................    572 kn.j.

             náučná literatúra pre deti …...........................      38 kn.j.
        krásna literatúra pre deti …........................…    334 kn.j.
       špeciálne dokumenty ….................................      25 kn.j.

 
 Rok  Počet kníh/počet

titulov
 Počet špec.dokumentov/ počet

titulov
 Spolu počet/ počet titulov

 2017  1418/ 1279  26/ 26  1444/ 1305
 2018     1624/ 1538                 25/ 23         1649/ 1561



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

Knihy 90 360 94,01 359 053,66 

Špeciálne dokumenty spolu   5 760 5,79 

z toho - audiovizuálne dokumenty   4 517  4,70            17 260,28

             - iné špeciálne dokumenty  1 049  1,09 1 259,70 

             - elektronické dokumenty     160 0,17 867,72

              - mikroformy       34 0,03 74,75 

Spolu : 96 120  kn.j.   100% 

Rozbor knižničného fondu: 
odborná literatúra pre dospelých 38 046 kn.j.
krásna literatúra pre dospelých 34 569 kn.j.
odborná literatúra pre deti   4 733 kn.j.
krásna literatúra pre deti 18 772 kn.j.
Spolu 96 120 kn.j.

Podľa spôsobu nadobudnutia pribudlo: 

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

kúpou 773 7769,92 9173,74 

grantom 639 7000,00 7747,02 

darom 206 0,00 2161,98 

náhrada 29 0,00 289,50 

preprírastkované 2 0,00 8,90 

Spolu 1649 14769,92 19381,14 €



Knižničné jednotky získané kúpou a grantom:

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

Región  8 130,25 153,82 

Beletria 562 5 786,05 6 538,30 

Hudobné oddelenie 53 653,35 735,11 

Detské oddelenie 339 2729,68 3 257,59 

Náučné oddelenie 385 4 846,84 5 545,55 

Pobočka Juh beletria 51 494,67 510,16 

Pobočka Juh mládež 13 119,18 132,03 

Pobočka Juh náučná 1 9,90 17,90 

Spolu 1412 14769,92 16920,76 €

Z našich fondov bolo odpísaných 4 075 kn. j. v hodnote 10 547,13 € €, z toho:
 beletria pre dospelých   2013  kn.j.
 beletria pre deti   1036 kn.j.
 náučná pre deti     374  kn.j.
 náučná pre dospelých     652  kn.j.

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 použivateľov aj možnosť

vypožičania zvukových kníh na základe dohody s  partnerskou Knižnicou pre nevidiacich v Levoči.
V priebehu  roka  2018  bola  realizovaná  7  krát  výmena   súborov  zvukových  kníh   na  180  CD.
Zaevidovaných máme 7 používateľov, ktorým bolo požičaných  221 zvukových kníh.



  2. Služby

2.1. Používatelia – čitatelia

V  roku  2018  bolo  zaevidovaných  2509 používateľov.  Došlo  k  miernemu  nárastu   o  13
používateľov,   detských  používateľov  o  9,  u  dospelých  používateľov  bol  nárast  o  4.    Zmenu
používateľov  sme  zaznamenali  tak  v  centrálnej  budove,  ako  aj  na  pobočke  JUH.  Knižnično-
informačné  služby  na  pobočke  JUH boli  poskytované  celé  dva  dni  v  týždni  utorok  a  stredu,  a  
v  piatok  popoludní.    Napriek  snahe  knihovníkov  o  spoluprácu  s  pedagógmi  a  rodičmi,  ako  aj
individuálnou  prácou  s  detským  používateľom,  organizovaním  rôznych  aktivít  na  podporu  a
skvalitnenie čítavosti a čítania s porozumením nedarí sa nám podstatne zvyšovať záujem o čítanie 
u detí. Zaznamenali sme aj pokles návštevníkov v našich priestoroch.

Registrovaní používatelia a  návštevnosť:

Rok 2017 Rok 2018 Rozdiel

Používatelia spolu 2496 2509 13

Dospelí 1569 1573 4

Deti 927 936 9

Počet návštevníkov 38504 37925 -579

Používatelia prístupu na 
internet 735 402 -333

Rozbor používateľov podľa kategórií :

Rok 2017
Deti / Dospelí

Spolu Rok 2018
Deti /Dospelí

Spolu

Centrálna budova 774/1471 2245 763/1482 2245

Pobočka JUH 153/98 251 173/91 264

SPOLU 927/1569 2496 936/1573 2509

Knižnica vo svojich priestoroch poskytovala prístupové body k počítačom a internetu pre verejnosť.
Bolo  zaevidovaných  402  používateľov  internetu,  ktorí  si  túto  službu  čiastočne  platia.  Priebežne
dochádza k poklesu  záujmu o túto službu. Knižnica poskytuje pre verejnosť dostupné wifi pripojenie
na internet.  

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

Verejnosť  mohla  využiť  zľavnené  zápisné  do  knižnice  počas  Týždňa  slovenských  knižníc,  v  deň
Valentína,  pri príležitosti 100.výročia vzniku ČSR a deti  mohli využiť zľavnené zápisné pri zápise
prvákov a počas Dňa detí. 



2.2.  Výpožičky, informačná činnosť

Výpožičky v každom roku sú premenlivé a závisia od mnohých ukazovateľov. Jedným z nich je
dostatok finančných prostriedkov na pravidelné zabezpečenie 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  97211  kn.j. čo je oproti minulému roku nárast o 8361  kn.j. Absenčných
výpožičiek sme dosiahli  93149 a prezenčných 4062.  Výpožičky špeciálnych dokumentov boli 1157.
Dôsledná práca s čitateľmi a pochopenie sa odrazili aj na náraste výpožičiek, keď si čitatelia pomerne
pravidelne predlžovali svoje výpožičky. 

V rámci medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) sme pre používateľov iných knižníc poskytli
8 kn.j.,  čo je pokles oproti  minulému roku o 3 kn.j.  Našim používateľom sme zabezpečili  z iných
knižníc v rámci medziknižničnej výpožičnej služby 818 kn.j.,z toho 413 originálov a 405 kópií článkov,
čo je pokles oproti minulému roku o 396 kn.j. V rámci medzinárodnej medziknižničnej služby sme
vybavili 1 požiadavku z Českej republiky.

Používateľom  sme  ponúkali  informácie  z  1  denníka,  11  týždenníkov,  15  mesačníkov,  5
dvojmesačníkov a  9 štvrťročníkov.  Naši priaznivci nám v priebehu roka pravidelne formou darov
dodávali  iné tituly,  ktoré boli  tiež požičiavané. Tak sme mohli  ponúknuť používateľom ďalších 21
titulov periodík rôzneho žánru.

Výpožičky Rok 2017 Rok 2018 Rozdiel

Výpožičky spolu 88 850 97 211 8 361

Absenčné výpožičky: 85 513 93 149 7 636

krásna literatúra pre dospelých 38 305 42 094 3 789

odborná literatúra pre dospelých 23 587 25 787 2 200

krásna literatúra pre deti 15 129 15 183 54

odborná literatúra pre deti 2 222 3 099 877

periodiká 8 262 9 891 1 629

špeciálne dokumenty 1 345 1 157 -188

Prezenčné výpožičky 3 337 4 062 725

MVS iným knižniciam 11 8 -3

MVS z iných knižníc 1 214 818 - 396 

MMVS z iných knižníc 0 0 0

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 výpožičných dokumentov.  Cez on-line katalóg Carmen používatelia mohli 
prehliadať svoje výpožičné konto, tiež  predlžovať výpožičky a rezervovať knižničné tituly bez 
osobnej návštevy v knižnici.

Zaevidovaných  bolo  v  systéme  Clavius  1646 rezervácií  knižničných  jednotiek  
pre  používateľov.  Odoslaných bolo  11883  SMS cez  mobilných operátorov. Cez  SMS odchádzali
oznamy o skončení výpožičnej doby. Poskytnutých bolo 6559 informácií z toho 5809 faktografických
a 750  bibliografických  informácií.  Vypracovaných   pre  potreby  používateľov  bolo  49 rešerší.
Poskytnuté  boli  2  elektronické  dodávky  dokumentov.  Našu  webovú  stránku  navštívilo  43063
návštevníkov, on-line služby využilo 18592 používateľov. 

Rok 2017 Rok 2018 Rozdiel

Rezervácie 3 953 1 646 -2 307

Informácie 6 559 9 553 2 994

SMS oznamy 13 344 11 883 -1 461

Rešerše 63 49 -14



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

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, zrealizovala 283 výchovno - vzdelávacích a
kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť, ktorých sa zúčastnilo 11 249 účastníkov. Účastníkmi
boli  deti, žiaci,  študenti  i  dospelí,   špeciálna skupina klientov Nemocnice sv. Barbory v Rožňave,
Domova sociálnych služieb Jasanima, Domova dôchodcov, Klubu dôchodcov, Sociálneho zariadenia
Barborka. 

          3.1. Úsek náučnej literatúry pre dospelých

Zrealizovaných bolo  44  podujatí pre  1193  účastníkov, z toho 39 výchovno-vzdelávacích  a 4
kultúrno-spoločenské  podujatia,  besedy  prednášky,  informatické  výchovy,  prezentácie,  hovorené
bibliografie  a  iné.  13  vzdelávacích  podujatí  bolo  zrealizovaných  v  rámci  projektov  Nádhera  pod
zemou i nad zemou a Tajomstvá v literatúre II. pre študentov stredných škôl.  Uskutočnených bolo 7
informatických  príprav.  Spracovaných  bolo 45  rešerší  na  rôzne  témy,  zrealizovaných  bolo  818
výpožičiek  cez   na  MVS,  poskytnutých  bolo  5  928 faktografických  informácií  a  pripravaných  21
tématických výstav . 
MVS výpožičiek bolo zrealizovaných menej ako v predchádzajúcom  roku. Je to však pozitívne, že
používatelia  si  vedeli  vybrať  viac literatúry z  nášho fondu,  čo by bolo dobré minimálne udržať.  
Pri  periodikách je nárast naozaj  výrazný.  Rozšírená ponuka periodík  sa odrazila na výpožičkách a
dôslednou prácou s čitateľmi, keď ponúkame odbornú periodickú tlač ako rovnocenný dokument,
ktorý môžu čitatelia použiť do prác bakalárskych, magisterských, doktorantských a iných.

Projekt „Nádhera pod zemou i nad zemou“
Séria odborných prednášok o nehmotnom kultúrnom dedičstve na Gemeri – jaskyniach zapísaných v
UNESCO a hmotnom kultúrnom dedičstve - nástenných freskách v kostoloch, ktoré boli nominované
na zápis do zoznamov UNESCO, kvíz a exkurzia pre študentov stredných škôl.
V rámci projektu sa uskutočnilo 10 prednášok, 1 exkurzia a 1 kvíz. Spolu teda 12 podujatí s počtom
účastníkov 491.

Projekt „Tajomstvá v literatúre II.“
V rámci  projektu „Tajomstvá v literatúre II“  pripravil  úsek náučnej  literatúry prednášku spojenú  
s besedou  pre študentov stredných škôl s názvom: „Významné medzníky Slovenska v 20. storočí –
významné  udalosti  a dátumy“ venovanú  stému  výročiu  vzniku  Československej  republiky.
Prednášajúci  PhDr. Dušan Kováč, DrSc. hovoril podrobne o udalostiach, ktoré predchádzali vzniku
republiky a objasnil aj niektoré mylné informácie spojené s týmito udalosťami. 

Vyrobme si srdiečko
Pred  dňom  svätého  Valentína  sme  opäť  vyskúšali  zručnosť  našich  rúk  a  vyrobili  sme  si  
z papierových ruličiek srdiečka. Podujatie oslovilo všetky vekové kategórie deti, dospelých a taktiež
klientov s Domova sociálnych služieb Jasanima v Rožňave, ktorí si  srdiečka nielen vyrobili,  ale aj  
s nadšením darovali svojim blízkym. Títo zdravotne ťažko postihnutí klienti zmysluplne vyplnili svoj
čas, precvičili si jemnú motoriku a súčasne sa oboznámili s literatúrou z oblasti ručných prác.

Kniha o pastierovi 
Biblioterapia je forma terapie, pri ktorej sa využíva čítanie textu a práca s ním a rozne iné aktivity a
techniky. Cieľom biblioterapie je pomôcť v ťažkej životnej situácii, u detí napríklad dosiahnuť zmenu



správania  k  lepšiemu,  vzájomnú  akceptáciu  v  skupine,  sebadôveru,  ventilovanie  pocitov,
sebaprejavenie sa a podobne. Všeobecne však takéto stretnutia môžu byť prospešné pre všetkých,
keďže odbúravajú pocit stresu, smútku, beznádeje, dodávajú energiu a pocit spolupatričnosti. 

Cyklus biblioterapeutických stretnutí s Knihou o pastierovi sa stretlo s pozitívnymi ohlasmi.
Dospelí i študenti gymnázia so záujmom načreli do príbehu, svojho vnútra aj problémov a možností
ľudstva. Napriek starému textu sú myšlienky v knihe veľmi aktuálne, veď pravda a životné hodnoty
zostávajú vždy rovnaké. Aktivity, ktoré budú spojené s touto knihou, ponúkajú účastníkom možnosť
zamyslieť sa nad svojimi hodnotami a životom, zároveň sú psychohygienou a uvoľnením.

Medveď, ktorý tam nebol
Bibioterapeutické stretnutia sa niesli  v  duchu rozprávky pre všetkých.  Medveď, ktorý tam nebol,
príbeh napísaný izraelským autorom Orenom Lavie 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.

 
Historické knižnice Slovenska
Prezentácia o historických knižniciach sveta mala medzi verejnosťou a študentmi úspech, preto bol
realizovaný  cyklus  prezentácií  o  historických  knižniciach  na  Slovensku  pre  študentov  i  seniorov.
Predstavená  bola   historická  knižnici  v  betliarskom  kaštieli,  film  o  rekonštrukcii  kaštieľa  
v  Oponiciach s krásnou historickou Apponyiovskou knižnicou. 

Dlhovekosť - sen alebo realita?
Prednáška spojená s ukážkami z kníh a zvukových kníh bola určená seniorom, klientom domova For
Region Nadabula. Cieľom bolo ukázať možnosti, ktoré aj vo vysokom veku človek má, aby sa cítil
lepšie, žil plnohodnotnejšie a dlhšie. 

Zlaté pravidlá stravovania
Hosťom bol Ján Zbojek, prednášateľ, vedúci seminárov a autor viacerých kníh o stravovaní, životnom
štýle  i  podnikaní.  Predstavil  svoju  najnovšiu  knihu  „Zlaté  pravidlá  stravovania“.  Knihy  
o zdravom životnom štýle sú u čitateľov obľúbené a beseda patrila do tejto kategórie.

Jesenné tvorenie
Tvorivé aktivity z prírody, keď môžeme využiť suché javorové listy a iné plody (šípky, jarabina, gaštany
a pod.) na výrobu krásnych kytičiek. Kytice z listov si vyrobili aj klienti Domova sociálnych služieb
Jasanima v Rožňave, zároveň sa pritom inšpirovali aj z kníh, ktoré máme na úseku náučnej literatúry
k dispozícii. Precvičili si svoju jemnú motoriku, fantáziu i komunikáciu v skupine.

Zlomové roky – Týždeň československej kultúry – 100. výročie vzniku ČSR
V rámci Týždňa česko-slovenskej kultúry bola zrealizovaná séria prednášok a besied pre verejnosť i
stredoškolskú mládež o zlomových rokoch v našich dejinách, konkrétne o rokoch 1968 a roku 1989.
Podujatie  odborne  garantovali  pracovníci  Ústavu  pamäti  národa  z  Bratislavy.  Pre  stredoškolskú
mládež to bolo veľmi zaujímavé a podnetné rozprávanie, pretože sa dozvedeli o našich novodobých
dejinách  skutočnosti,  ktoré  mnohé  ešte  nie  sú  zaznamenané  ani  v  učebniciach,  nakoľko  sú
predmetom výskumu. Účastníci mali možnosť diskutovať o dnes už historických udalostiach, ktorých
účastníkmi  boli  sami  –  každý  zo  svojho  pohľadu,  i  o  tom,  aký  vplyv  mali  tieto  udalosti  
na život každého jednotlivca, ako sa ho dotkli a čím zmenili praktický život. 

             



Sen jeSENe                                                                                                                                                          
Vďaka dvom mladým umelkyniam  „Zewi“, ktorá maľuje a vyrába originálne oblečenie, je rodáčkou z 
okresu a „Eniesa“, hudobníčka, sa podarilo v priestoroch knižnice vyčarovať kúzelnú atmosféru plnú 
umenia, hudby, pohody a ľudského tepla. Ponúkli účastníkom arteterapiu v dvoch formách – 
muzikoterapiu v podobe koncertu a zároveň arteterapiu v podobe kreslenia a maľovania svojich 
pocitov. Bolo to pre všetkých niečo nové a iné, čo doteraz v knižnici ešte nezažili.

Malá kniha hygge
Toto  biblioterapeuticko-tvorivé  stretnutie  sa  nieslo  v  duchu  pohody,  ktorú  propaguje  aj  dánske
umenie  šťastia  s  názvom „hygge“ a tiež  v  príprave na vianočné sviatky.  Okrem čítania  úryvkov  
z knihy Malá kniha hygge účastníci prezentovali svoje pocity, myšlienky či nápady a naučili sa niečo o
tom, aby môže byť každý tvorcom svojej momentálnej pohody. Na záver si vyrobili vianočné srdiečka
z papiera podľa starého dánskeho postupu.

            3.2. Úsek krásnej literatúry pre dospelých

Ťažiskom práce bola individuálna práca s používateľom a knihou, individuálne konzultácie pri
výbere literatúry, ktoré sa stávajú dôležitou úlohou na tomto úseku  knižnice. 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 22 podujatí, z toho  8 výchovno-vzdelávacích a 6 kultúrno-spoločenských
podujatí  8  informatickcýh  výchov   pre   551 účastníkov.  Poskytnutých  bolo 404 faktografických
informácií. 

Ťažiskové  aktivity  vychádzali  z  realizácie  projektu  Tajomstvá  v  literatúre  II. a  2.  ročníka
literárnej  vedomostnej  súťaže   Perly  poznania.  Projekt    finančne z  verejných zdrojov   podporil
Fondom na podporu umenia, ako hlavný partner projektu,  bol zameraných na propagáciu pôvodnej
slovenskej  literárnej  tvorby  pre  mládež  a  dospelých.  Uskutočnili  sa  besedy,  autorské  čítania,
prezentácie  literárnej  tvorby  členov  literárneho  klubu  a  stretnutie  súťažiacich  na  tvorivom
vyhodnotení vedomostnej súťaže Perly poznania.

Perly  poznania  – literárna  vedomostná  súťaž  pre  verejnosť  II.ročník,  realizovaná  v  3.etapách  
pre  deti,mládež  a  dospelých  zameraná  na  hľadanie  odpovedí  na  otázky  v  textoch  kníh.  Ako
netradičná forma spoznávania literatúry a čítania.

Mať to prečítané - Farebný svet Jozefa Kaščáka
 Autorské čítanie a  beseda pre študentov a pre verejnosť, prezentácia literárnej pôvodnej tvorby.
Píše rozhlasové blogy, fejtóny a glosy. Redaktor rádia Regina v Banskej Bystrici. Zrealizované v rámci
projektu Tajomstvá v literatúre II. , ktorý  finančne z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu
umenia, ako hlavný partner projektu.

Svet ženskými očami  - s Katarínou Gillerovou    
Autorské čítanie a prezentácia tvorba autorky.  Ženské písanie, ktoré pojednáva o postavení ženy 
v spoločnosti.  Iný  spôsob literárneho vyjadrenia a  použitia  jazyka.  Zrealizované  v rámci  projektu
Tajomstvá v literatúre II. , ktorý  finančne z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia, ako
hlavný partner projektu.                                                                                                                  



Suši v duši – alebo skúsiť a zažiť - Denisou Ogino
Beseda   s  najznámejšou  slovenskou  Japonkou  a  multikultúrnosť  z  pohľadu  slovenskej  tvorby,
spojenie skutočne prežitého  príbehu a šikovného pera slovenskej autorky, aké je to byť cudzinkou na
území iného štátu.  Skutočný príbeh Slovenky v  krajine gejší,  ryže  a  sakury.  Zrealizované  v rámci
projektu Tajomstvá v literatúre II. , ktorý  finančne z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu
umenia, ako hlavný partner projektu.           

Parnas – prezentácia tvorby Spišského literárneho klubu,  Vydavateľstvo FAMA art.- Ján Petrík,
Pavol Garan, Jana Dubovská
  V rámci dni slovenskej literatúry a poézie,   beseda, autorské čítanie, prezentácia literárnej tvorby
Jána Petríka venuje sa poézii, satirickej tvorbe a tvorbe pre rozhlas. Pavol Garan – regionálny autor,
člen literárneho klubu, Jana Dubovská- regionálna autorka. Podujatie zrealizované v rámci projektu
Tajomstvá v literatúre II. , ktorý  finančne z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia, ako
hlavný partner projektu.    
       
Vansovej Lomnička
Realizácia  51.ročník  okresného  kola  v  prednese  poézie,  prózy  a  vlastnej  tvorby  v  spolupráci   s
okresnou organizáciou Únia žien Slovenska
              
Knižnice pre všetkých
  Realizácia aktivít v rámci 19. ročníka Týždňa slovenských knižníc  odzrkadlovala odkaz Mateja
Hrebendu, 190. výročie P. Dobšinského, prezentácia  zvukových kníh.

Zakliata krajina – život a torba Pavla Emanuela Dobšinského
beseda k 190.  výr.  P.  Dobšinského,   etnografická a  zberateľská činnosť  Dobšinského,  jeho tvorba
básne, próza,  piesne, preklady.  O ľudových rozprávkach ako o jedinom prameni  života, kultúry a
myslenia slov. ľudu.

Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu
Prezentácia   pôvodnej  slovenskej  tvorby,  knižné  predlohy  úspešných  slovenských  filmov  (Ballek,
Zimková, Kompaníková, Zelinová, Kukučín, Pišťanek…)
                         
Naše dejiny -  Prezentácia knihy Ágostona Kötelesa
Beseda v maďarskom jazyku, Slovenské dejiny – II. svetová vojna, pracovné tábory v Rusku, život
občanov  po  II.  svetovej  vojne  na  Slovensku.  V  spolupráci  s  Ferencom  Ambrušom  regionálnym
autorom a sprostredkovateľom zaujímavých informácií regionálnych dejín Rožňavského okresu.

            3.3. Úsek literatúry pre deti a mládež

Aktivity boli zamerané na prácu s deťmi materských škôl, základných škôl a špeciálnych škôl.
Zrealizovaných bolo celkom 131 podujatí s počtom účastníkov 2843,  7 kultúrno-spoločenských  a 85
výchovno-vzdelávacích podujatí, z toho  39 informačných výchov, 4 súťaže,  poskytnutých bolo  837
faktografických informácií.  

Dôraz  sa  kládol  na  individuálnu  prácu  s  detským  čitateľom, rozvíjanie  spolupráce  
s jednotlivými pedagógmi a individuálnu prácu s knihou. Aktivity s deťmi na rôzne požadované témy,
taktiež pripravované  podľa požiadaviek pedagógov (vyučovanie v knižnici), hlasné čítania orientujú
deti  k  pozitívnemu  vzťahu  ku  knihe  a  získavaniu  správnych  informácií.  Priebežne  naďalej  bola



doplňovaná kartotéka ilustrátorov  a  spisovateľov.  K  ťažiskovým úlohám patrilo  niekoľko  nosných
podujatí, ktoré majú už určitú tradíciu, ale samozrejme realizovali sa aj mnohé iné podujatia.

Noc s Andersenom   
Medzinárodné  podujatie  Noc  s  Andersenom  bolo  realizované  pri  príležitosti  výročia  narodenia
dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.  Témou  bola rozprávka  Psíček a Mačička.
V knižnici sa na nočnom dobrodružstve zišlo 15 detí, pre ktoré bol pripravený bohatý program a
množstvo aktivít- príchod pána Andersena, sadenie rozprávkovníka v areáli knižnice, tvorivé dielne:
výroba masiek a lístočkov- želaní na rozprávkovník, dramatizácia rozprávky Psíček a Mačička. Nočné
dobrodružstvo  bolo  spojené  aj  s  návštevou  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Rožňave   aj   
s ukážkami práce hasičského zboru.

Deň ľudovej rozprávky
venovaný nášmu rodákovi Pavlovi Dobšinskémua deťom. Aktivity pre deti sa orientovali na čítanie a
prezentáciu rozprávok, ich dramatizáciu. V spolupráci s literárno-dramatickým odborom ZUŠ Rožňava
predstavená bola dramatizácia rozprávky “Domček, domček, kto v tebe býva?“ 

Za krásami Slovenského krasu 
V júni  prebehol   v  spolupráci  so Správou Národného parku Slovenský kras –  14.  ročník  okresnej
prírodovednej súťaže zameranej na spoznávanie  prírody  Národného parku Slovenský kras 
Do súťaže sa zapojilo 28 žiakov II. stupňa  ZŠ  mesta a okresu Rožňava - ZŠ akad. Jura Hronca Rožňava,
ZŠ P. K. Hostinského Gemerská Poloma, ZŠ Brzotín, ZŠ Krásnohorské Podhradie, ZŠ Nižná Slaná , ZŠ P.
E. Dobšinského Slavošovce a ZŠ Rejdová.  Keďže nepriaznivé počasie ovplyvnilo realizáciu súťaže v
prírode   národnom parku,  tak  sa  konala  v  priestoroch  Gemerskej  knižnice  Pavla  Dobšinského v
Rožňave.  Štvorčlenné  súťažiace  družstvá  odpovedali  na  piatich  tématických  stanovištiach,  na
teoretické otázky týkajúce sa prírody národného parku Slovenský kras v okruhu tém flóra, fauna,
NATURA 2000, neživá príroda a národný park. V poznávacej časti určovali rastliny, zvieratá, stromy,
stopy zvierat  a  tiež  horniny  a  nerasty,  ktoré  sa vyskytujú na  území  Slovenského krasu.  Konečné
umiestnenie v súťaži:   ZŠ Krásnohorské Podhradie, ZŠ P. K. Hostinského Gemerská Poloma,  ZŠ P. E.
Dobšinského Slavošovce 

                                                                         
Staň sa spisovateľom
Medzinárodná  literárna  súťaž,  ktorú  vyhlásila  Městská  knihovna  Český  Těšín  v  spolupráci  
s  knižnicami  Cieszyn  (Polska  republika),  Daruvar  (Chorvatsko)  a  Gemerskou  knižnicou  Pavla
Dobšinského v Rožňave.  Téma bola:  DVERE DO NEZNÁMA - Stlač kľučku a otvor priechod do iného
sveta! Súťaž bola určená deťom do 15 rokov a  rozdelená do dvoch kategórií:  10-12 rokov,13-15
rokov.   Do  súťaže  sa  zapojilo  13  žiakov,  ocenení  boli  3  žiaci,ktorých  práce  boli  zverejnené  
v elektronickom zborníku. 

Pirátska knižnica 
Denný tábor  pre  deti  od 8-11 rokov počas  letných prázdnin,  ktorého sa zúčastnilo  11 detí.  Deti
prostrednictvom aktivít sa  mali možnosť preniesť do sveta fantázie, hier, tvorenia a zábavy s témou
pirátstva.  V  rámci  programu navštívili  aj  chovateľa papagájov v Brzotíne,  hľadali  pirátsky poklad,
tvorili si vlastný kostým piráta, akvárium, hrali rôzne hry,  v spolupráci s armádou SR v vojaci názorne
predviedli orientáciu a prácu s mapou, kurz sebaobrany, ukážku zbraní. Tejto aktivity sa zúčastnilo aj
CVČ v Rožňave, s počtom detí 12.

Čítame a maľujeme si s Dobšinským  
Výtvarná súťaž bola určená pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ, Špeciálne základné školy a ZUŠ. Súťažiaci po



prečítaní mali ľubovoľnou technikou, stvárniť akúkoľvek rozprávku z diel Pavla Dobšinského.  Práce
pomohla hodnotiť p. Mgr. Barbora Krajčiová (ZUŠ). Vyhodnotenie prebehlo v priestoroch knižnice a
bolo  spojené s prezentáciou o živote a diele  P. Dobšinského. Do súťaže sa prihlásilo 107 súťažiacich,
avšak len 62 splnili stanovené podmienky, ocenených prác bolo 12. 

Týždeň česko-slovenskej kultúry 
V rámci Týždňa česko-slovenskej kultúry pri príležitosti 100. výročia vzniku ČESR  boli zrealizované pre
žiakov  MŠ  a  ZŠ  dve  podujatia  s  názvom  Jak  velbloud  potkal  ťavu.  Za  pomoci   rovnomenného
obrázkového  slovníka  od  autorky  Márií  Nerádovej,  deti  sa   zoznámili  s  najbežnejšími  slovami  
z rôznych oblastí, riešili kvíz a tajničku s českými výrazmi. 

Prevencia a ochrana detí pred násilím
V rámci účasti na projekte prevencia a ochrana detí pred násilím pracujeme s detským čitateľom a
knihou,  pomáhame  nenásilnou  formou  poukazovať  na  násilie,  bola  vytvorená  schránka  dôvery  
v priestoroch knižnice s názvom "Zdôver sa, knižný škriatok odpovedá". Určená je všetkým  vekovým
kategóriám detí a mládeže. Na anonymné otázky dostanú aj anonymné  odpovede, podľa  vážnosti
problému sa príp. riešenie posunie kompetentnejším osobám.

Tajomstvá v literatúre II.:
Projekt realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia bol zameraný na prezentáciu
pôvodnej slovenskej tvorby, zahŕňal  autorské čítania a besedy,  hlasné čítania a prezentácia kníh  
pre deti a mládež, za účasti spisovateľov.
2. ročník vedomostnej súťaže  Perly poznania, vyhlásený  5.3.2018 a vyhodnotený 11.12.2018.
Súťaž pre tri vekové kategórie- úsek lit. pre deti a mládež má prvú kategóriu- deti od 7-15 rokov,
zapojilo sa 19 súťažiacich, úspešne ukončili 10. Prebiehala v troch súťažných kolách: 1. kolo: marec –
apríl,  2. kolo: máj - august,  3. kolo: september – október 2018. Účastníci  súťaže za pomoci kníh
odpovedali  na literárne súťažné otázky. Na záverečnom vyhodnotení najlepší súťažiaci boli ocenení
knižnými cenami a uskutočnili sa tvorivé dielne, kde si vytvárali vlastný motív na plátené tašky.

Život ako rozprávka – Gabriela Futová
Prezentácia  pôvodnej  slovenskej  tvorby  pre  deti,  beseda  a  autorské  čítanie  so  spisovateľkou
Gabrielou  Futovou  pre  žiakov  ZŠ  v  rámci  projektu  Tajomstvá  v  literatúre  II.  ,  ktorý   finančne  
z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia, ako hlavný partner projektu. Dve stretnutia
spojené s hlasným čítaním a autogramiádou, zamerané na I.stupeň ZŠ

Veštba, ktorá zmenila život -  Marja Holecyová
Prezentácia  pôvodnej  slovenskej  tvorby  pre  mládež,  beseda  a  autorské  čítanie  so  spisovateľkou
Marjou Holecyovou,  autorkou slovenskej fantasy literatúry  pre žiakov II. stupňa ZŠ v rámci projektu
Tajomstvá v literatúre II., ktorý  finančne  z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia,
ako hlavný partner projektu.  

Spievané písmenká
V spolupráci s  Divadlom Theátrum Rožňava bola zrealizovaná prezentácia  poézie slovenskej tvorbe
pre deti, práca s textom s textom a hudbou. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Tajomstvá v
literatúre II., ktoré finančne z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia,   ako hlavný
partner projektu. 



            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  52
podujatí a výstav z toho 38 výchovno-vzdelávacích  a 7 kultúrno-spoločenských podujatí , z toho 7
informačných  výchov,   za  účasti  5673  návštevníkov,  poskytnutých  bolo   312  faktografických
informácií. 

Na túto knihu nikdy nezabudnem
Hlasné čítanie osobností  deťom, so zámerom, aby sa dostali do povedomia rozprávkové a iné knihy
nielen  dnešnej  doby,  ale  aj  z  čias  minulých.  Deťom  má priblížiť  knihu  s  tým,  že  ju  predstavujú
zaujímavé osoby a osobnosti mesta a regiónu,  primátor mesta, Pavol Burdiga a Tatiana Masníková,
riaditeľka divadla Actores

Nerušte ma, čítam!
Verejné hlasné čítanie dospelých a detí. Podujatie sa každoročne nesie pod záštitou primátora mesta
a našlo si  už akési  tradičné miesto v našom meste. Na pódiu sa do mikrofónu čítali   rozprávkové
knižky v podaní pozvaných hostí a detí z jednotlivých ZŠ.

Spoločná cesta do budúcna
V  rámci  podujatí  Dni  otvorených  dverí  bolo  zrealizované  stretnutie  riaditeľov  MŠ,  ZŠ,  SŠ,  ZUŠ  
na ktoré boli pozvaní aj jednotliví poslanci nášho mesta a VÚC, primátor mesta i vedenie odboru
školstva MÚ. Účelom bolo prerokovať, ako ďalej riešiť situáciu medzi deťmi v oblasti čítania a čítania
s porozumením, aké aktivity do budúcna im pripraviť aj za pomoci jednotlivých zainteresovaných.

Čitáreň pod vežou
Kultúra sa v našom meste rozrastá, svedčí o tom aj letné podujatie pod názvom Kultúrne leto, ktoré
má medzi Rožňavčanmi stúpajúcu tendenciu návštevnosti. Zrekonštruované námestie tak aj počas
horúcich letných dní ožíva hudbou, spevom, tancom a inými lákadlami nie len pre deti. Zapojila  
so do toho aj Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, ktorá počas dvoch víkendov prispela s
burzou kníh, výstavou kníh z jednotlivých oddelení ako pre deti, tak aj pre dospelých a hlavne aj
ponukou stať sa členom knižnice v daný letný deň zadarmo.

Umenie živého slova
Umelecký prednes pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry základných a stredných škôl okresu
za účasti  hosťa -  lektorky, pedagogičky umeleckého prednesu a dramatiky. Seminár zameraný na
recitáciu a techniku umeleckého prednesu, ako správne pripravovať svojich zverencov do recitačných
súťaží,  ako  prednes  hodnotiť,  akým  chybám  sa  pri  hodnotení  vyhýbať,  aké  kritériá  si  stanoviť.
Podujatie  bolo  realizované  v  spolupráci  s  Predmetovou komisiou  slovenského jazyka  a literatúry,
Domu Matice slovenskej a Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského.

Rozumieme susedom?
100. výročie vzniku ČSR bolo prezentované v rámci  Týždňa Česko-slovenskej kultúry, počas ktorého
sme pripravili pre širokú verejnosť na všetkých úsekoch knižnice prezentáciu kníh v českom jazyku
pre deti, mládež i dospelých.



Osmičky na Gemeri
- Roky končiace sa osmičkou sú v československej histórii prelomovými, hýbali dejinami a do veľkej
miery sa stali osudnými. V roku 2018 sme si v Českej republike a na Slovensku pripomenuli významné
výročie v dejinách Slovenska – 100. výročie vzniku Československa.  Návštevníkom knižnice bola vo
vstupných  priestoroch  inštalovaná  výstava  regionálneho  materiálu,  ukážky  archívnych  listín
a dokladov, historických fotografií,...

Jozef Banáš – Prebijem sa! Štefánik. Muž železnej vôle.
Beseda s autorom knihy Jozefom Banášom o jeho najnovšom diele - Milan Rastislav Štefánik, patrí do
prvých  radov  Slovákov,  ktorí  si  zaslúžia  náš  obdiv.  Bol  velikán  nielen  pre  nás,  ale  i pre  Čechov
a Francúzov.  Vždy  šiel  za  svojim  snom  pripravený  siahnuť  na  dno  svojich  síl.  Bol  významným
politikom, astronómom, vojakom, od roku 1918 generálom francúzskej armády.

Naj čitateľ roka 2018
Na záver roka boli do priestorov Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave pozvaní čitatelia,
ktorých sme sa rozhodli oceniť ako najaktívnejších čitateľov roku 2018. Ocenení boli ako  najvernejší
čitatelia a bolo im vyslovené poďakovanie za ich pravidelnú návštevnosť a podporu, ktorú preukázali
svojimi  výpožičkami  a  návštevami  a  to v  dvoch kategóriách,  kategória  detský čitateľ  a  kategória
dospelý.  Cieľom  bolo  upriamiť  pozornosť  na  deti,  mládež  i  dospelých,  na  čítanie  ako  na  stále
obľúbený  spôsob  trávenia  voľného  času,  a tiež  na  knižnice  ako  kultúrno-informačno-komunitné
centrá, ktoré  prostredníctvom radu tvorivých súťaží a rôznych podujatí sa zameriavajú na knihy a
čítanie.

Peter Brenkus – Rozdelenie Československa. Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie
 Samostatné Slovensko má 25 rokov. Jedným zo symbolov rozdelenia federácie v roku 1993 sa stali aj
snímky fotoreportéra Petra Brenkusa, ktoré médiá zverejňujú dodnes:  Klaus – Mečiar v záhrade -
historický moment delenia Československa z augusta 1992.
Peter Brenkus pracoval pre TASR, potom v rakúskej tlačovej agentúre APA,  vo vydavateľstve Ringier
Axel  Springer  Slovakia.  Dlhé roky bol  exkluzívnym fotografom súborov Lúčnica,  SĽUK,  tanečného
divadla  Bralen  a viedenského  telesa  Klangforum.  Spolupracoval  so  Slovenskou  filharmóniou,
fotografoval Bratislavské hudobné slávnosti, festival súčasnej hudby Melos-Étos a iné. Bol oficiálnym
fotografom prezidentov Michala Kováča a Rudolfa Schustera. V roku 2000 získal v súťaži Czech Press
Photo  v  dvoch  kategóriách  prvú  a tretiu  cenu.  Vydal  niekoľko   publikácií,  vystavoval  
vo viacerých svetových metropolách.  Je autorom kníh Odetí  do krásy a  Poézia v krojoch.  Kroje  
v poézii, ktoré vyšli záverom roka 2018.

           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. Knihovníčka pripravila pre
verejnosť a používateľov 34  podujatí  za účasti  989 účastníkov.  Podujatí  pre deti  do 15 rokov sa
zúčastnilo  632 účastníkov, podujatí  pre verejnosť sa zúčastnilo 298 ľudí, z toho 59 seniorov.  
       Z  34 podujatí  bolo   toho  5 kultúrno-spoločenských  a 25 výchovno-vzdelávacích podujatí,
4 informačné výchovy pre žiakov základných škôl. Aktivity boli zamerané na   kvízy, hlasné čítania
detí, rozprávkové popoludnia, výstavky, tvorivé dielne a iné. Poskytnutých bolo 183 faktografických
informácií.

Pokračoval  4.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 spolu 120  prác, aj mimo nášho okresu.  
Z prác bola realizovaná výstava priestoroch centrálnej budovy knižnice. Vyhodnotenie súťaže bolo
7.11. 2018, za účasti 45 účastníkov, kde sa stretli súťažiaci i ocenení spoločne s rodičmi a starými
rodičmi.  Súťaž  aj  vyhodnotenie  sa  stretli  s  veľmi  pozitívnym  ohlasom  nielen  u  detí,  ale  aj  
v rodinách. 
Týždeň slovenských knižníc – prezentácia slovenskej literatúry pre deti, práca s knihami a textom

Les  ukrytý  v  knihe realizácia  aktivít  pre  deti  o  prírode  a  živote  v  nej  v   spolupráci  s  lesnou
pedagogičkou 

Čítame a maľujeme s Dobšinským – výtvarná súťaž a čítanie z diel P. Dobšinského,  cyklus hlasného
čítania detí 

Celé Slovensko číta deťom a  Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša – celoslovenské aktivity  
na podporu čítania pre žiakov ZŠ v meste.

Deň ľudovej  rozprávky – venované dielu Pavla Dobšinského -aktivity  pre  deti,  práca s  textom a
knihami.

Učíme  sa  nezabúdať  –  Týždeň  mozgu v  spolupráci  so  SocioCentrom  v  Rožňave  pre  seniorov
realizované podujatia plné zábavných hier a hlavolamov  na podporu pamäti

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.  



3.6 Výstavná činnosť  

Termín: Názov:

26.2. - 15.6. Svet očami študentov / 574
Stredná odborná škola technická, odbor Grafik digitálnych médií
výstava fotografií študentov SOŠ technickej v Rožňave

28.2. - 29.5. Láska mojimi očami alebo Valentín trochu inak / 414
Sociocentrum Rožňava
výstava výtvarných prác klientov zariadenia

3.4. - 27.4. Obaly a knihy / 274
Škola úžitkového výtvarníctva Košice, odbor Propagačná 
grafika, Propagačné výtvarníctvo
výstava ročníkových prác študentov

23.4. Svetový deň kníh 
 Výstava ocenených kníh

18.5. - 8.6. Najkrajší kalendár Slovenska 2018 / 212
Klub fotopublicistov SSN
výstava kalendárov

18.5. - 8.6. Najkrajšia kniha a propagačný ateriál o Slovensku za rok 2017 / 49
Klub fotopublicistov SSN
výstava kníh a propagačných materiálov

2.6. - 29.9. Gramofónová platňa má 70 rokov / 725
z fondov GKPR Rožňava
vznik a vývoj gramofónovej platne, výstava platní z rôznych žánrov

24.9. - 24.10. Marta Vajdová : Krása umenia / 101
výstava obrazov autorky z Gemera, členky OZ Klub výtvarníkov na Gemeri

22.10. - 31.12. Kálman Tichý / 255
výstava  kníh a diel z archívnych materiálov našej knižnice

20.11. - 31.12. Čítame a maľujeme si s Dobšinským / 374
výstava výtvarných prác detí

7.11. - 11.12. Hľadá sa Babka a dedko pre rok 2018 / 356
výstava literárnych a výtvarných prác detí ZŠ

9.11. - 14.12. 7. členská výstava Fotoklubu Pix-XL / 159
činnosť Rožňavského klubu a jednotlivých členov v rámci Mesiaca fotografie
výstava fotografií



12.11.-16.11. Rozumieme susedom? / 384
z fondov GKPD Rožňava
výstava kníh v českom jazyku od českých autorov pre deti, mládež a 
dospelých 

12.11. - 31.12. Osmičky na Gemeri / 631
výstava regionálneho materiálu – fotografie, plagáty,

27.11. - 31.12. Bocian 2018 – Môj sused bocian / 572
ŠOP SR, Správa NP a BR Slovenský kras Brzotín
výstava súťažných prác

14.12. - 31.12. Peter Brenkus – Rozdelenie Československa, Vznik Slovenskej republiky 
– 25. výr. / 72
Dom Matice slovenskej Rožňava
výstava fotografií



II. Regionálna činnosť

      1.Bibliografická činnosť

Na úseku regionálnej literatúry, bibliografie a metodiky boli excerpované články z obecných
novín vychádzajúcich v Rožňavskom okrese, z denníka Korzár a Gemerské noviny MY, Plus 7 dní a
Gomorország. 
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 13 obecných novín.
Betliarske noviny                                -  vydáva Obecný úrad Betliar,
Brzotínsky hlásnik                              -  vydáva obec Brzotín,
Dobšinské noviny                               -  vydáva mesto Dobšiná, 
Gemerské noviny MY                        -  Petit Press, a.s. Regionálny týždenník,
Henckovské oznamy                          -  vydáva obec Henckovce,
Múzejné noviny                                  -  vydáva Banícke múzeum, dejiny, aktivity múzea
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  bibliografie,  regionálnej  literatúry  sa  spracovávali  záznamy  v  knižnično-informačnom
systéme Virtua pre Národnú bibliografiu SNK v Martine. Excerpovaných bolo 712 záznamov.
Regionálne  články  za  roky  1995  až  2004  sú  spracované  v  programe  Biblis,  od  roku  2004  
v knižnično-informačnom programe Virtua.

2. Úsek  regionálnej literatúry

Za  rok   2018   bolo  poskytnutých  794  bibliografických  informácií,  75 faktografických
informácií, spracované 4 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
história športu v Rožňave, 100 rokov ČSR a jej regionálna história, Kolman Tichý, kultúrne pamiatky
Rožňavy a Gemera, Krásna Hôrka a Kaštiel Betliar, folkór na Gemeri, povodie Slanej a pod.

Na úseku je spracovaná lístková systematická kartotéka, ktorá sa budovala do roku 1995 a
obsahuje 13 757 záznamov. Pokračovaním je kartotéka regionálnych článkov, ktorá bola priebežne
dopĺňaná  o  celotextové  články,  (oskenované,  okopírované,  stiahnuté  z  webu),  ktoré  vychádzali
v tlači. Za rok 2018 pribudlo 477 článkov.  V súčasnosti je spracovaných 1069 pohľadníc a 593 brožúr.
V roku 2018  pribudlo 21 kusov pohľadníc a 15 kusov brožúr. 

Databáza regionálnych osobností bola doplnená o 4 bibliografické dotazníky. Regionálny úsek
má  vytvorenú  databázu  hudobníkov,  výtvarníkov  a  spisovateľov  s  počtom  449 záznamov.



V roku 2017 sme začali s budovaním samostatnej databázy literárnych osobností okresu Rožňava  
v minulosti, ale aj súčasných autorov, ktoré sa pribežne dopĺňa. Pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia 
v Košiciach  boli spracované knižničné jednotky do databázy hudby (folklór).

Spracovaná  je  databáza  Rozsnyói  Hiradó,  kde  sa  nachádzajú  články  za  roky  1874-75
1878,1880-81, 1883-90, 1893. Databáza obsahuje 2051 záznamov a jej spracovanie je ukončené. 
Ďalšie databázy vytvorené na  regionálnom úseku: Šafárikov kraj, kde sú spracované záznamy za roky
1934-38,  1945-47  a  obsahuje  903 záznamov,  tiež  je  ukončená.  Rožňavský  cintorín  –  databáza
obsahuje  3630 mien, z toho s popisom je  388 záznamov, Pamätné tabule rožňavského regionu sú
 v štádiu priebežného spracovávania.

Od  roku  2017  sme  začali  so  skenovaním  drobnej  tlače,  do  konca  roku   2018  bolo
oskenovaných 3586 dokumentov  drobnej  tlače.  Za  rok  bolo  oskenovaných  1288 dokumentov.
Naďalej  sa  skenujú  staré  tlače,  pozvánky,  plagáty  a  dokumenty  vo  vlastníctve  knižnice,  niektoré
siahajú do dávnej minulosti (18-19 storočie). 

Edičná činnosť:
Súčasťou  práce  regionálneho  úseku  je  aj  edičná  činnosť.  V  roku  2018  boli  elektronicky

spracované  bibliografické letáky Samuel Tomášik – 205.výročie narodenia a Peter Kellner Hostinský –
195 výročie narodenia, vydaná Vyberová personálnu bibliografiu Kráľ rozprávok Pavol Dobšinský a
Koloman Tichý.

Knihovníčka  sa  podieľala  na  organizovaní  výchovno-vzdelávacích  podujatí,  pripravila  2
informačné výchovy za účelom poznania regionálneho úseku, poznania svojho regiónu a tradícií na
Gemeri v rámci regionálnej výchovy, oboznámenie  s literatúrou. 
V rámci spolupráce s Baníckym múzeom  v Rožňve, v ich priestroroch  bola zrealizovaná prezentácia
odbornej literatúry a literatúry z regionálneho úseku  na tému Doprava na Gemeri.  Taktiež pre BM
boli pripravené  naše archívne dokumenty na výstavu k 100. výročiu vzniku ČSR.

Inštalované  boli  pravidelne  výstavky  z  regionálnych  dokumentov  a  materiálov  pre
používateľov a návštevníkov knižnice, ktoré plnili dôležitú úlohu pri propagácií  regiónu napr. 

⁃ 100 rokov vzniku ČSR a Gemer, Koloman Tichý, Homér z Gemera-P.Dobšinský,  výstavka starých tlačí,
Hudba na Gemeri, Krásy Gemera, Gotika na Gemeri, Doprava na Gemeri.

3. Metodická činnosť

Súčasťou  regionálneho  úseku  a  bibliografie  je  aj  úsek  metodiky  a  zameriaval  sa  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.
Počas roka bolo uskutočnených 12 metodických návštev, Gemerská Poloma, Krasnohorská Dlhá Lúka,
Drnava, Bôrka, Hrhov, Krasnohorské Podhradie, Štítnik, Plešivec a 74 konzultácií. Pre obecné knižnice
sa sme posunuli darované nové knihy.
Spracovali  sa štatistické výkazy za rok 2017 a benchmarking knižnic 2017 a doplňujúce údaje pre
Univerzitnú  knižnica v Bratislave.



III. Publikačná činnosť

MAREC

7.3.2018
Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie 
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/tyzdnom-slovenskych-kniznic-startujeme-mesiac-ktory-je-
uz-tradicne-zamerany-na-knihu-a-citanie

7.3.2018 
Kniha – moje zrkadlo: Toto podujatie sa chystá v knižnici
http://roznava.dnes24.sk/kniha-moje-zrkadlo-toto-podujatie-sa-chysta-v-kniznici-293324

7.3.2018
Kniha – moje zrkadlo
http://www.roznava.sk/kniha---moje-zrkadlo

8.3.2018
Knižnica pripravila podujatie Kniha – moje zrkadlo
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20776676/kniznica-pripravila-podujatie-kniha-moje-zrkadlo.html

8.3.2018
Kniha = moje zrkadlo, alebo Biblioterapia v knižnici
https://web.vucke.sk/sk/novinky/kniha-=-moje-zrkadlo-alebo-biblioterapia-kniznici.html

23.3.2018
Obavy sa nepotvrdili. Deti vyjadrili svoje pocity.
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20783648/obavy-sa-nepotvrdili-deti-vyjadrili-svoje-pocity.html

27.3.2018
Knihy a obaly z dielne študentov
https://web.vucke.sk/sk/novinky/knihy-obaly-z-dielne-studentov.html 

APRÍL

7.4.2018
"Obaly a knihy“ - výstava prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva Košice po prvýkrát 
v Rožňave
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/obaly-a-knihy-vystava-prac-studentov-skoly-uzitkoveho-
vytvarnictva-kosice-po-prvykrat-v-roznave 

9.4.2018
Obaly a knihy
http://www.roznava.sk/obaly-a-knihy 

9.4.2018
Výstava Obaly a knihy bude mať v Rožňave svoju premiéru : Čo nás čaká v knižnici?



http://roznava.dnes24.sk/vystava-obaly-a-knihy-bude-mat-v-roznave-svoju-premieru-co-nas-caka-v-
kniznici-296070 

10.4.2018
V Rožňave prebieha atraktívna výstava. Vizuálne myslenie a fantázia očami študentov Školy 
úžitkového výtvarníctva Košice.
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20798622/v-roznave-prebieha-atraktivna-vystava.html

10.4.2018
Vizuálne myslenie a fantázia očami študentov
http://www.ssn.sk/18660/vizualne-myslenie-fantazia-ocami-studentov/

13.4.2018
Pestrofarebný svet Jozefa Kaščáka
http://www.ssn.sk/18687/pestrofarebny-svet-jozefa-kascaka/

13.4.2018
Mať to prečítané...pestrofarebný svet Jozefa Kaščáka v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v 
Rožňave
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/mat-to-precitane-pestrofarebny-svet-jozefa-kascaka-v-
gemerskej-kniznici-pavla-dobsinskeho-v-roznave

13.4.2018
Knižnica ponúkne viacero zaujímavých podujatí. Gemerská knižnica v Rožňave bude pokračovať v 
overených podujatiach , pridá aj nové.
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20798621/kniznica-ponukne-viacero-zaujimavych-podujati.html

25.4.2018
Tajomstvá v literatúre v Gemerskej knižnici pokračujú. Tentokrát o nich príde porozprávať Jozef 
Kaščák.
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20810227/tajomstva-v-literature-v-gemerskej-kniznici-pokracuju.html

25.4.2018
Život je ako rozprávka. Je veľa autoriek, ale iba jedna Futová.
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/zivot-je-ako-rozpravka-je-vela-autoriek-ale-iba-jedna-
futova

26.4.2018
Život je ako rozprávka
http://www.ssn.sk/18748/zivot-je-ako-rozpravka/

MÁJ

4.5.2018
Na besede privítajú autorku kníh pre deti.
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20815713/na-besede-privitaju-autorku-knih-pre-deti.html



9.5.2018
Veštba, ktorá zmenila život. Tajomstvá v literatúre II.
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/vestba-ktora-zmenila-zivot-tajomstva-v-literature-ii

9.5.2018
Veštba, ktorá zmenila život
http://www.roznava.sk/nadhera-pod-zemou-i-nad-zemou

10.5.2018
Režisérka Masníková: Žasnem nad rozprávkami. V Gemerskej knižnici hovorila s deťmi o tom, čo číta.
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20820559/reziserka-masnikova-zasnem-nad-rozpravkami.html

11.5.2018
Tajomstvá v literatúre II.
http://www.ssn.sk/18844/tajomstva-v-literature-ii/

14.5.2018
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského pripravuje projekt „Nádhera pod zemou i nad zemou“
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/gemerska-kniznica-pavla-dobsinskeho-pripravuje-projekt-
nadhera-pod-zemou-i-nad-zemou

14.5.2018
Nádhera pod zemou i nad zemou
http://www.ssn.sk/18865/nadhera-pod-zemou-nad-zemou/

14.5.2018
Nádhera pod zemou i nad zemou
http://www.roznava.sk/nadhera-pod-zemou-i-nad-zemou

15.5.2018
Prírodné krásy a pamiatky Rožňavského regiónu formou prezentácií 
http://www.teraz.sk/prave-teraz

15.5.2018
Projekt Nádhera pod zemou i nad zemou priblíži prírodné krásy
https://www.dobrenoviny.sk/c/132276/projekt-nadhera-pod-zemou-i-nad-zemou-priblizi-prirodne-
krasy-roznavy

15.5.2018
Projekt Nádhera pod zemou i nad zemou priblíži prírodné krásy Rožňavy. Séria prezentácií bude 
rozdelená do troch skupín a realizovať sa budú od mája do novembra 2018. 
https://www.dobrenoviny.sk/c/132276/projekt-nadhera-pod-zemou-i-nad-zemou-priblizi-prirodne-
krasy-roznavy

15.5.2018
Projekt Nádhera pod zemou i nad zemou priblíži prírodné krásy regiónu
http://roznava.dnes24.sk/projekt-nadhera-pod-zemou-i-nad-zemou-priblizi-prirodne-krasy-regionu-
298980



17.5.2018
Nádhera pod zemou i nad zemou
https://web.vucke.sk/sk/novinky/nadhera-pod-zemou-nad-zemou.html

26.5.2018
Na rožňavskom Námestí baníkov budú nahlas čítať rozprávky
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20835122/na-roznavskom-namesti-banikov-budu-nahlas-citat-
rozpravky.html

JÚN 

11.6.2018
Svet ženskými očami – Katarína Gillerová
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/svet-zenskymi-ocami-katarina-gillerova

11.6.2018
Svet ženskými očami
http://www.roznava.sk/svet-zenskymi-ocami

11.6.2018
Svet ženskými očami – Tajomstvá v literatúre II
http://www.ssn.sk/19037/svet-zenskymi-ocami-tajomstva-v-literature-ii/

SEPTEMBER

20.9.2018
S dušou Japonky
http://www.roznava.sk/s-dusou-japonky

20.9.2018
Denisa Ogino - jej netradičný životný príbeh a splnený sen o veľkej rodine
https://www.majgemer.sk/gemer/kultura/denisa-ogino-jej-netradicny-zivotny-pribeh-a-splneny-sen-
o-velkej-rodine

OKTÓBER

8.10.2018
Spisovateľka D.Ogino na besede v knižnici priblíži život v Japonsku
https://roznava.dnes24.sk/spisovatelka-d-ogino-na-besede-v-kniznici-priblizi-zivot-v-japonsku-
311331

8.10.2018
Spisovateľka na besede v rožňavskej knižnici priblíži život v Japonsku
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20931839/spisovatelka-na-besede-v-roznavskej-kniznici-priblizi-zivot-
v-japonsku.html

https://gemer.korzar.sme.sk/c/20835122/na-roznavskom-namesti-banikov-budu-nahlas-citat-rozpravky.html
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20835122/na-roznavskom-namesti-banikov-budu-nahlas-citat-rozpravky.html


9.10.2018
Objavme text v pesničkách
https://www.majgemer.sk/

10.10.2018
Spievané písmenká – Objavme text v pesničkách
http://www.ssn.sk/19570/spievane-pismenka-objavme-text-v-pesnickach/

10.10.2018
Deti budú objavovať Spievané písmenká
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20934708/deti-budu-objavovat-spievane-pismenka.html

15.10.2018
Rožňavská knižnica privíta vo svojich priestoroch členov Spišského literárneho klubu
http://www.ssn.sk/19618/roznavska-kniznica-privita-vo-svojich-priestoroch-clenov-spisskeho-
literarneho-klubu/

15.10.2018
Rožňavská knižnica privíta vo svojich priestoroch členov Spišského literárneho klubu
http://www.roznava.sk/roznavska-kniznica-privita-vo-svojich-priestoroch-clenov-spisskeho-
literarneho-klubu

15.10.2018
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave privíta členov Spišského literárneho klubu 
https://www.majgemer.sk/gemer/kultura/gemerska-kniznica-pavla-dobsinskeho-v-roznave-privita-
clenov-spisskeho-literarneho-klubu

16.10.2018
V knižnici sa predstavia členovia Spišského literárneho klubu
https://gemer.korzar.sme.sk/r/6227/kultura.html

19.10.2018
Hľadá sa BABKA a DEDKO pre rok 2018
http://www.ssn.sk/19662/hlada-sa-babka-dedko-pre-rok-2018/

19.10.2018
Hľadá sa BABKA a DEDKO pre rok 2018
http://www.roznava.sk/hlada-sa-babka-a-dedko-pre-rok-2018

20.10.2018
V Rožňave pripravili súťaž Hľadá sa babka a dedko
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20942139/v-roznave-pripravili-sutaz-hlada-sa-babka-a-dedko.html

20.10.2018
Krásna súťaž. Hľadá sa BABKA a DEDKO roku 2018
https://roznavaplus.sk/krasna-sutaz-hlada-sa-babka-a-dedko-roku-2018/



22.10.2018
Hľadá sa Babka a Dedko pre rok 2018
https://www.rvtv.sk/2018/10/22/hlada-sa-babka-a-dedko-pre-rok-2018/
23.10.2018
priame vysielanie Slovenský rozhlas – Hľadá sa Babka a Dedko pre rok 2018
Natália Gyureková rozhovor do priameho vysielanie cca o 14:20

NOVEMBER

8.11.2018
Významné medzníky Slovenska v 20. storočí – významné udalosti a dátumy
http://www.roznava.sk/vyznamne-medzniky-slovenska-v-20--storoci---vyznamne-udalosti-a-datumy

8.11.2018
Významné medzníky Slovenska v 20. storočí s PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc. v rožňavskej knižnici 
https://www.majgemer.sk/gemer/kultura/vyznamne-medzniky-slovenska-v-20-storoci-s-phdr-
dusanom-kovacom-drsc-v-roznavskej-kniznici

8.11.2018
V rožňavskej knižnici o významných medzníkoch Slovenska v 20. storočí – o významných udalostiach 
a dátumoch
http://www.ssn.sk/19743/v-roznavskej-kniznici-o-vyznamnych-medznikoch-slovenska-v-20-storoci-
o-vyznamnych-udalostiach-datumoch/

8.11.2018
INFO: Zaujímavá prednáška spojená s besedou. Pozrite sa, čo nám ponúka knižnica v Rožňave
https://roznavaplus.sk/info-zaujimava-prednaska-spojena-s-besedou-pozrite-sa-co-nam-ponuka-
kniznica-v-roznave/

9.11.2018
Príspevok siedmej členskej výstavy rožňavského Fotoklubu Pix-XL k Mesiacu fotografie
https://www.majgemer.sk/gemer/kultura/prispevok-siedmej-clenskej-vystavy-roznavskeho-
fotoklubu-pix-xl-k-mesiacu-fotografie 

9.11.2018
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského: privítanie významnej osobnosti
https://roznavaplus.sk/gemerska-kniznica-pavla-dobsinskeho-privitanie-vyznamnej-osobnosti/

10.11.2018
FOTO: V knižnici máte možnosť preniknúť do sveta fotografií
https://roznavaplus.sk/foto-v-kniznici-mate-moznost-preniknut-do-sveta-fotografii/

13.11.2018
V Gemerskej knižnici P. Dobšinského v Rožňave v rámci Týždňa česko-slovenskej kultúry beseda 
Zlomové roky
http://www.ssn.sk/19773/v-gemerskej-kniznici-p-dobsinskeho-v-roznave-v-ramci-tyzdna-cesko-
slovenskej-kultury-beseda-zlomove-roky/



21.11.2018
Živá pozvánka na podujatia a činnosť do konca kalendárneho roka /od 9:26
https://www.rvtv.sk/2018/11/24/roznavsky-magazin-21-11-2018/

DECEMBER

7.12.2018
Historický moment delenia Československa z augusta 1992 a výstava fotografií Petra Brenkusa o tom 
v Rožňave 
https://www.majgemer.sk/gemer/kultura/historicky-moment-delenia-ceskoslovenska-z-augusta-
1992-a-vystava-fotografii-petra-brenkusa-o-tom-v-roznave

10.12.2018
Prvá slovenská paparazzi fotka a jej autor v knižnici P. Dobšinského v Rožňave
http://www.ssn.sk/19990/prva-slovenska-paparazzi-fotka-jej-autor-v-kniznici-p-dobsinskeho-v-
roznave/

10.12.2018
Prvá slovenská paparazzi fotka: Jej autor sa predstaví v Rožňave
http://www.roznava.sk/prva-slovenska-paparazzi-fotka-a-jej-autor-v-roznave

10.12.2018
Prvá slovenská paparazzi fotka: Jej autor sa predstaví v Rožňave
https://roznava.dnes24.sk/prva-slovenska-paparazzi-fotka-jej-autor-sa-predstavi-v-roznave-317268

11.12.2018
Uznávaný fotograf Peter Brenkus bude vystavovať v Rožňave
https://gemer.korzar.sme.sk/c/22005959/uznavany-fotograf-peter-brenkus-bude-vystavovat-v-
roznave.html

15.12.2018
Prvá slovenská paparazzi fotka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/174638#2839 

3.3 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňave  sa zapojila do niekoľkých medzinárodných aktivít:

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.

Staň  sa spisovateľom - medzinárodná literárna súťaž,  ktorú výhlásila Městská knihovna Český Těšín
v spolupráci s  knižnicami Cieszyn (Polska republika), Daruvar (Chorvatsko) a Gemerskou knižnicou
Pavla Dobšinského v Rožňave.  Téma bola:  DVERE DO NEZNÁMA -  Stlač kľučku a otvor priechod do
iného sveta! Súťaž bola určená deťom do 15 rokov a  rozdelená do dvoch kategórií: 10-12 rokov,13-
15  rokov.   Do súťaže  sa  zapojilo  13  žiakov,  ocenení  boli  3  žiaci,  ktorých  práce boli  zverejnené  
v elektronickom zborníku. 

https://www.rvtv.sk/2018/11/24/roznavsky-magazin-21-11-2018/


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 2018 bol pre našu organizáciu schválený zastupiteľstvom KSK v súlade 
s uznesením č. 72/2018 z 5. zasadnutia Zastupiteľstva KSK  konaného dňa 23.04.2018.

Ukazovateľ  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie
k 31.12

Bežný transfer 185.057,00 193.987,00 164.365,63

Kapitálový 
transfer 0,00 0,00 0,00

Spolu 185.057,00 193,987,00 164.365,63

V priebehu roka došlo  k niekoľkým úpravám rozpočtu :
- zdroj 41 001
  Program 0040100 – na bežné výdavky         navýšenie  o            2.930,00
  Navýšenie bolo určené na dofinancovanie projektov a na  navýšenie miezd a odvodov
- Program 0040200 – na činnosť                      navýšenie  o          6.000,00 
   Navýšenie prostriedkov bolo určené na nákup knižničného fondu  
- zdroj 72h 0040100
  Program 0040100 -  na bežné výdavky           navýšenie o         8.627,17
  Finančný príspevok od ÚPSVaR v Rožňave na podporu vytvorenia pracovných miest  pre 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
- zdroj 72c 
  Program 0040200 – na bežné výdavky              navýšenie o       10.600,00         
  Prostriedky určené na realizáciu projektov z Fondu na podporu umenia
- zdroj 111-005
  Program 0040100 – na činnosť                           navýšenie o           327,00
  Prostriedky z rozpočtu MK SR za kultúrne poukazy, určené na činnosť organizácie.

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutočnosť  
čerpanie

BT prevádzka                    41 
0040100

181.356,00 184.286,00 154.664,63

BT činnosť                         41 
0040200

3.701,00 3.701,00 3.701,00

BT činnosť                         41
0040800

6.000,00 6.000,00

BT – vlastný príjem         72g 10.000,00 10.000,00 10.000,00



0040100
BT – ÚPSVaR                    72h 
0040100

0,00 8.627,17 8.627,17

BT – granty FPU              72c 
0040100

0,00 10.600,00 10.600,00

BT – MK SR /KP/           111 
0040100

0,00 327,00 327,00



Príjmy a výdavky

Príjmy celkom Výdavky celkom

226.199,37 193.919,80

Príjmy 
celkom

Transfer od 
zriaďovateľa

Granty a 
transfery

Príjmy z 
prenájmu

Iné nedaňové 
príjmy

Zostatok 
prostriedkov 
z predch. 
rokov

226.199,37 203.987,00 19.554,17 0,00 2.658,20

Transfér od zriaďovateľa pozostáva z príspevku KSK a vlastného príjmu.

Výdavky 
celkom

Mzdy, platy a 
OOV Odvody

Tovary a 
služby

Bežné 
transfery

Kurzové 
rozdiely

193.919,80 92.252,55 31.210,41 61.013,93 814,74 0,00

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť

193.919,80 173.291,80 20.628,00

Náklady a výnosy

Hodnotenie výnosov z hlavnej 
činnosti

Skutočnosť k 31.12.2017 Skutočnosť k 31.12.2018

Tržby z predaja služieb (602) 11.160,50 9.209,64
Výnosy z prevádzkovej činnosti (648) 1.821,40 3.446,13
Úroky (662) 1,72 2,97
Výnosy z bežných transférov (691) 186.624,42 174.365,63
Výnosy z kapitálových transférov (692) 14.074,92 14.074,92
Výnosy samosprávy (693) 15.432,27 19.554,17
Výnosy samosprávy k KT od ost. subj.
(698)

1.972,99 0

Výdavky spolu 231.088,22 220.653,46

Pre Gemerskú knižnicu bol stanovený rozpočet vlastných príjmov 8.200,00, ktoré sa nám podarilo
prekročiť o 1.009,68 , celkové príjmy sme prekročili o 2.658,74 €.
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 31.12.2017 Skutočnosť k 31.12.2018

Spotreba materiálu (501) 25.302,48 27.901,50
Spotreba energie (502) 8.847,07 8.795,37
Opravy a údržba (511) 2.052,79 4.552,85
Cestovné (512) 338,69 445,76
Ostatné služby (518) 10.006,44 11.493,27
Mzdové náklady (521) 108.071,28 98.376,07
Sociálne poistenie (524) 37.827,24 33.761,50
Sociálne náklady (527) 9.768,40 7.120,52
Daň z nehnuteľnosti (532) 381,03 381,03
Ostatné poplatky  (538) 580,47 598,2
Ostatné náklady na prev. činnosť 
(548)

130 130

Odpisy DINM a HIHM (551) 16.047,91 14.074,95
Ostatné finančné náklady (568) 72,6 97,76
Náklady z odvodu príjmov 13.078,14 12.658,24
Náklady  spolu 232.504,54 220.387,02

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, pokladničnej tlačiarne, farebnej tlačiarne, výrobu kuchynského
kútika pre zamestnancom, uzamykateľné skrinky pre zamestnancov a iné.
Na nákup kníh, časopisov špeciálnych dokumentov organizácia vynaložila celkom 14.606,54
- z toho nákup kníh z KSK                                        5.205,23
              nákup kníh FPU                                           7.000,00
              nákup kníh MK – kultúrne poukazy            328,00  
              nákup novín a časopisov                         1.507,72
            špeciálne dokumenty a pohľadnice              65,59
  

Vďaka  projektom   z Fondu  na  podporu  umenia  sme  zakúpili  literatúru  na  doplnenie
knižničného fondu. Zrealizovali sme podujatia pre deti a širokú verejnosť v rámci projektu „Tajomstvá
v literatúre II“. Z projektu „Nádhera pod zemou i nad zemou“ sme mohli priblížiť študentom krásy
nášho regiónu, ktoré boli spojené s prednáškami, exkurziou a vydaním sprievodcu k danej tematike.

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, elektrická revízia suterénu, bleskozvodov a náradia .

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 1.1.2018 upravované vo výške 4,8 % v zmysle
Nariadenia vlády SR č. 359/2017 .
Priemerný  počet  zamestnancov  v GKPD  bol  13.  V priebehu  roka  nám  odišla  1  pracovníčka  na
materskú dovolenku. 1 pracovníčka sa nám vrátila z materskej dovolenky.  V roku 2018 boli medzi
Úradom  práce  ,  sociálnych  vecí  a  rodiny  v  Rožňave  a  Gemerskou  knižnicou  Pavla  Dobšinského
uzavreté dohody 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.
Priemerný  mesačný  plat  v roku  2018  dosiahol  výšku  625,77.  Priemerná  mzda  oproti  roku  2017
zaznamenala pokles, a to z dôvodu obsadenia pracovných miest mladými pracovníčkami, nakoľko v
roku 2017 odišli 2 pracovníčky do starobného dôchodku.

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
685,40  €.
Na zabezpečenie stravovania sme poskytli stravné lístky zamestnancom v hodnote 4,20 €, na ktoré
organizácia uhrádzala 55 % výšky stravného lístka, t. j. 2,31 € - celkom 5.363,82  €.

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 2018 je 14.074,95 €.

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

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

Celkové výnosy za rok 2018 220.653,46
Celkové náklady za rok 2018 220.387,02
Hospodársky výsledok                    zisk                   266,44

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 2018
Stav k 1.1.2018 179,1
Tvorba SF – povinný prídel 1.071,30
Čerpanie SF 1.021,68
Stav k 31.12.2018 228,72

Zo sociálneho fondu sme poskytli príspevok na 2.322 ks stravných lístkov á 0,44 €,



4.2 Správa majetku

  V zmysle príkazu predsedu KSK č. 8/2018, 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 1.1.2018 Prírastok Úbytok Stav 
k 31.12.2018

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 0 71.320,06
Dopravné prostriedky    023 11.380,00 0 0 11.380,00
Pozemky                           031 9.833,70 0 0 9.833,70
Umelecké diela               032 4.647,15 0 0 4.647,15
Majetok v OTE                751 84.272,45 5.638,84 0 89.911,29
Knižničný fond OTE 369.595,62 19.381,14 10.461,65 378.516,11
Majetok spolu 1,142.156,28 25.009,98 10.461,65 1,156.715,61

     Prírastok majetku  predstavuje nákup počítačov, tlačiarní, vybavenie do dennej miestnosti pre
zamestnancov. Úbytok predstavuje vyradený knižničný fond.

1. Opravy a údržba
Celkový objem financií Poznámka
773,52

V rámci opráv a údržby sme zrealizovali opravu kopírovacieho stroja, zabezpečovacieho systému na
ochranu knižničného fondu, servis motorového vozidla a oprava regálov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby: 

Názov akcie Realizované práce
Objem

finančných
prostriedkov

Zdroj financovania Poznámka

Oprava 
kódovacieho 
zariadenia

Servisný zásah 151,92 KSK

Servis MV Servisná prehliadka MV 328,33 KSK

Oprava regálov Oprava regálov 224,00 KSK

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

Termín realizácie
celej investičnej
akcie (začiatok –

koniec)

Realizované
práce v danom

roku 

Objem
finančných

prostriedkov

Zdroj
financovania

Pozn



 V roku 2019 nebola vykonaná žiadna rekonštrukcia
 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 



4.3 Projektová  úspešnosť 

PROJEKTOVÁ 
ČINNOSŤ

zov 
projektu

Cieľ projektu - 
stručne

Finančný 
zdroj, 
program, 
podprogra
m

Skutočné náklady projektu
Termín 
realizácie

Získaná 
dotácia

Zdroje z KSK
Vlastné 
zdroje

Ostat
né

Spolu

Čarovný 
svet kníh

 Akvizícia KF
FPU -5.1.3 

7.000,00  770,14 0  0 7.770,14
01.07.2018-
31.12.2018 

 

Tajomstvá v
literatúre  II

 Realizácia 
komunitných 
aktivít

FPU-  5.1.2 1.800,00 241,94  0  0  2.041,94
01.05.2018-
31.12.2018

 

Nádhera 
pod zemou i
nad zemou

Realizácia 
vzdelávacích 
aktivít

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

 

Kultúrne 
poukazy

Zápisné  do 
knižnice

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

Noví 
knihovníci

Zamestnanie  
nových 
knihovníkov

ÚPSVaR 3.114,96 0 0 0 3.114,96
01.04.2018
31.03.2019

Cesta na trh
práce 2

Vytvorenie 
pracovného 
miesta u verej. 
zamestnávateľa

ÚPSVaR 7.787,52 0 0 0 7.787,52
01.11.2018
31.10.2019

Gemerská  knižnica  Pavla  Dobšinského  v  Rožňave  v  roku  2018  podala  7  projektov,  z  toho  bolo
úspešne schválených  6:
„Čarovný svet kníh“- 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 II.“  -  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.

„Nádhera pod zemou i nad zemou“-  finančná podpora z Fondu na podporu umenia. V rámci Roka
európskeho kultúrneho dedičstva bol zrealizovaný cyklus vzdelávacích aktiví 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.

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

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

„Cesta na trh práce 2 „- Zapojili sme sa do 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.



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 8 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) 12,6
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 13,1
Počet novoprijatých 2
Počet tých, čo odišli 0

V  priebehu  roka  2018  bol  v  našej  organizácii  zvýšený  pohyb  zamestnancov,  spôsobený
odchodom 1 knihovníčky na materskú dovolenku, 1 knihovníčka sa vrátila s rodičovskej dovolenky.
Po odchode  1 knihovníčky koncom predchádzajúceho roka na zaslúžený odpočinok, sme cez   Úrad
práce,  sociálnych vecí  a  rodiny prijali  1  pracovníčku.  Na veľkých podujatiach nám vypomáhali  aj
dobrovoľníci.
V závere roka opäť  sme sa zapojili  do programu  Úradu práce, sociálnych vecí  a rodiny v rámci
národného projektu „Cesta na trh práce “ vytvorením jedného  pracovného miesta u verejného
zamestnávateľa zamestnaním 1 administratívnej pracovníčky. 



5.1 Odborné školenia zamestnancov

Termín 
podujatia

Názov podujatia Miesto podujatia  Účastníci

13.3.2018 Katalogizačné pravidlá RDA SNK Martin Turenská, Bagačková

14.3.2018 Porada bibliografov v regióne VKJB Košice Kyselová, Turenská

9.4.2018 Ochrana osobných údajov v 
knižnici SNK Martin Kyselová,

10.4.2018
Katalogizačné  pravidlá  RDA
Metodika popisu článkov 
                     MARC 21 s

SNK Martin Turenská

16.5.2018
Moderný marketing v 
knižniciach – hľadanie cesty k 
spokojnému používateľovi 

ŠVK Banská Bystrica Kyselová, Bachňáková

21.-22.5.2018 Medzinárodná prehliadka  
podujatí pre deti

PK Poprad Kyselová, Tóthová

15.-17.6.2018
Vyhodnotenie medzinárodnej 
súťaže
 Staň sa spisovateľom

Český Těšín Kyselová,

4.7.2018 Marketing na sociálnych 
sietach

KSK Košice Bagačková, Liptáková

21.9.2018 Komunitná knižnica Vranov nad Topľou Bagačková, Eleková, 
Kyselová

2.-3.10.2018 Kultúrne dedičstvo pre 
všetkých - knižnice Bratislava Kyselová

10.10.2018 Benchmarking v knižniciach SNK Martin Kyselová, Turenská

12.10.2018 Elektronizácia VO Košice Kračúnová

15.11.2018 Školenie k ročnej uzávierke Košice Kračúnová

 



6. Marketing a propagácia 

Propagačné aktivity

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis)
Tlačené výstupy
rôzne aktivity v rámci TSK, Tajomstvá v 
literatúre II., Perly poznania,  Knihy  do vlaku,  
Čitáreň pod vežou – kultúrne leto 2018, 

Tlačové správy o zaujímavých autoroch, 
stretnutiach, o súťaži, o propagácii kníh a 
knižnici na žel.stanici, články v printových a 
e-médiách – uverejnených bolo 67 
tlačových správ

Sociálne médiá
Zverejňovanie  aktivít  knižnice

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

Výnimočné výstupy v rozhlase a TV
Novinky v knižnici, Knihy  do vlaku, Veľtrh 
seniorov, Týždeň česko-slovenskej kultúry – 100.
výročie vzniku ČSR, Výstava fotografií  Petera 
Brenkusa 

Rozhovory, krátke správy a šoty v RTVS, 
mestskej televízie Rožňavy

Zverejnených bolo 67 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.
Deň Valentína – stretnutie dvojíc v knižnici, zápisné pre jedného zdarma
Týždeň  slovenských  knižníc  –  propagácia  knižnice  a  aktivít  prostredníctvom  tlačových  správ,
vysielania v mestskej televízii, prostredníctvom letákov, plagátov pozvánok,  propagáciu  podujatí v
knižnici, odpustenie upomienok pri vrátení kníh, zápisné  pre nových čitateľov 
Zápisy prvákov ZŠ za  čitateľov – propagácia knižnice a možnosť zápisného za zľavnené zápisné v
školách 
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 na verejnom podujatí
Knihy do vlaku – celoročná propagácia Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave a zriadení
knižného regálu v priestoroch železničnej stanice v Rožňave, s možnosťou výpožičky kníh a periodík
do vlaku pre rôzne vekové kategórie
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
Letné aktivity – Pirátsky tábor pre deti – prezentácia aktivít a služieb pre verejnosť
Ožijú do rána duchovia? - Halloween 2018 v policiach knižnice – prezentácia o aktivitách  a službách
knižnice pre deti a rodičov



Živé pozvánky do konca roka  a zápisné pri príležitosti 100.výročia vzniku Československa v  RVTV 
https://www.rvtv.sk/2018/11/24/roznavsky-magazin-21-11-2018/

Peter Brenkus – pozvánka na výstavu v hlavných správach RTVS :
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/174638#2839

Naj čitateľ roka 2018 - ocenenie najaktívnejších čitateľov v kategórii deti a dospelí
Vráťme behom nádej - športové podujatie, kde boli prezentované služby knižnice - poukazy zdarma
na zápis do knižnice pre víťazov

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na
rok 2019

Komentár

Týždeň slovenských knižníc
Aktivity na propagáciu knižnice pre
všetky vekové kategórie

Deň ľudovej rozprávky
Aktivity  pre  deti,  prezentácia  diela
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

Tajomstvá v literatúre III.
Aktivity  na  prezentáciu  pôvodnej
slovenskej tvorby (projekt)

Perly poznania III.
Literárna  súťaž  pre  všetky  vekové
kateg.

M.R.Štefánik
Vzdelávací  cyklus  o  významnej
osobnosti (projekt)

Prázdninová knižnica
Aktivity  pre  deti  počas  letných
prázdnin

Uchovajme si dedičstvo
Digitalizácia regionálnych  
dokumentov v KF

Naším zámerom zostáva naďalej realizovať aktivity na vytváranie a upevňovanie čitateľských
návykov u detí od najútlejšieho veku,  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  skenovaní   regionálnych  dokumentov,  kníh,  spracovať  k  nim  aj  záznamy  
v elektronickej podobe. Spracovávať podklady pre vydanie Kalendára výročí osobností regiónu na
roky 2020 – 2025, záznamy, dotazníky, fotografie, a existujúce regionálne databázy. Uchovávať a
zbierať písomné dedičstvo regiónu. Realizovať aktivity na prezentáciu úseku regionálnej literatúry, na
upevnenie lokálpatriotizmu, spoznávania rodného regiónu a kraja. 

Podporovať  projekty  rodinnej  čitateľskej  gramotnosti  a  rodinného  čítania  v  rámci

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/174638#2839
https://www.rvtv.sk/2018/11/24/roznavsky-magazin-21-11-2018/


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  znevýhodnenými  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,  skvalitniť  dostupnosť  služieb  re  znevýhodnených
obnovením prevádzky výťahu. 
Zapájať  sa  do  celoslovenských  aktivít  v  rámci  knižníc,  partnerských  aktivít,  vytvárať  nové
partnerstvá s organizáciami a občianskymi združeniami. 



Prílohy



Podujatia 2018

      Tvorivé dielne - Valentínske srdiečka 

    ,,Na túto knihu nikdy nezabudnem"

       Deň ľudovej rozprávky  
       v spolupráci s literárno-dramatickým odborom ZUŠ Rožňava



  Noc s Andersenom 

      Les ukrytý v knihe  
      8. ročník celoslovenskej kampane na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti pre deti ZŠ,
      s lesnou pedagogičkou p. Lehockou

      Zlaté pravidlá stravovania - Ján Zbojek, autorská beseda



  Farebný svet Jozefa Kaščáka                                          Život je ako rozprávka -Gabriela Futová, beseda

     Biblioterapie, pre študentov SŠ

       Veštba, ktorá zmenila život - Marja Holecyová, beseda



      Nerušte ma, čítam! 
      verejné čítanie rozprávkových kníh na námestí, pre deti ZŠ

     Celé Slovensko číta deťom 
     čítanie pre deti ZŠ, s pozvanými hosťami v priestoroch knižnice, ako aj na pobočke JUH
 

      Za krásami Slovenského krasu 
      XIV. ročník prírodovednej súťaže, v spolupráci so štátnou ochranou prírody SR, Správa Národného
      parku Slovenský kras, Brzotín

 



Cyklus podujatí v rámci projektu ,,Nádhera pod zemou i nad zemou"
      súbor prednášok pod vedením historičky p. Kušnierovej, a Mgr.M.Kudlu zo Správy slov. jaskýň LM
      súčasťou cyklu bol kvíz, aj exkurzia kostolov a jaskyne v okrese                

       Deň otvorených dverí 
      ,,Spoločná cesta do budúcna" -stretnutie riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ a poslancov VÚC KSK



  Svet ženskými očami - Katarína Gillerová, beseda

      
       Čitáreň pod vežou – Kultúrne leto

      ,,Pirátska knižnica"  
       denný letný tábor pre deti



  S dušou Japonky  – Denisa Ogino, beseda

 

           
      Spievané písmenká - divadlo Theátrum

       
       Umenie živého slova 
       odborný seminár pre pedagógov ZŠ a SŠ,  s lektorkou MgA. Maricou Harčaríkovou



      Parnas - Ján Petrík a jeho hostia
      prezentácia autorov Spišského literárneho klubu

 
      Vyhodnotenie súťaže ,,Hľadá sa Babka a Dedko pre rok 2018" 

      Významné medzníky Slovenska v XX. Storočí - PhDr. Dušan Kováč, DrSc., prednáška

7.



členská výstava Fotoklubu Pix-XL

     
,,Týždeň česko-slovenskej kultúry"
      prednášky pre študentov na tému: Zlomové roky, vznik a rozdelenie Československa
      v spolupráci s Ústavom pamäti národa Bratislava

      Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ,,Čítame a maľujeme si s Dobšinským"
      ocenenie úspešných prác spojené s prezentáciou P. Dobšinského, výstava



      ,,Sen jeSENe"- Arteterapia pri hudbe,  s lektorkami Zewi & Eniesa

       Prebijem sa! Štefánik – Jozef Banáš, beseda

      Vyhodnotenie vedomostnej súťaže Perly poznania II. 
      stretnutie úspešných účastníkov súťaže pri tvorivých dielňach 
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