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NÁZOV ORGANIZÁCIE
Sídlo (presná adresa)
IČO
Forma hospodárenia
Stručná charakteristika
hlavnej činnosti

Celkový počet zamestnancov
- fyzický / prepočítaný stav
Z toho:
- odborní zamestnanci
- počet pracujúcich dôchodcov
Priemerná mzda zamestnancov
- Počet spádových obcí
- Počet obyvateľov v spádových
obciach celkom
- Počet spravovaných objektov
Rozpočet pre hodnotený rok
- schválený:
- upravený:
Transfer od zriaďovateľa
- na bežné výdavky:
- na kapitálové výdavky:
Príjmy
- z vlastnej činnosti:
- iné mimorozpočtové
(dary, sponzorské, granty a pod.)
Výdavky
- bežné:
- kapitálové:
Náklady na činnosť organizácie
Návštevnosť
1. platená
2. neplatená
(celkový počet návštevníkov, divákov,
účastníkov na aktivitách organizácie)
Základné knižničné ukazovatele
- počet zapísaných čitateľov
- počet výpožičiek
- knižničný fond – stav k 31.12.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
Rožňava, Lipová 3
31297790
príspevková
kultúrna, informačná a vzdelávacia
činnosť, spracovávanie, uchovávanie,
ochraňovanie a sprístupňovanie
kniž.fondu, šírenie informácií na všetkých
druhoch nosičoch,uspokojovanie
kultúrnych, informačných,
vedeckovýskumných a vzdelávacích
potrieb verejnosti
13/12,5
10
0
555,62€
62
61 827
1
184.853,21€
198.967,10
138.762€
0
11.761,49
7.515,40
157.525,79
181.390,38
2925 (čitatelia)
38 783

2 925
139 137
101 963 kn.j.

A/

ÚVOD
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie

Košického samosprávneho kraja, je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou
inštitúciou. Plnila úlohu regionálnej knižnice pre okres Rožňava. Používatelia
knižnično-informačných služieb, ale aj náhodní návštevníci knižnice, či účastníci
podujatí boli spokojní s prehľadnosťou, dostupnosťou literatúry a informáciami
na jednom mieste, vysoko ocenili ochotu a ústretovosť knihovníkov, ako aj
komfort poskytovaných služieb.
V hodnotení činnosti knižnice za rok 2011 analyzujeme základné odborné
činnosti knižnice, dopĺňanie knižničných fondov, počet používateľov
a poskytované knižnično-informačné služby verejnosti, kultúrno-vzdelávacie
aktivity, priestorové, technické a ekonomické zabezpečenie knižnice. Hodnotíme
tiež naše nad obecné poslanie, metodickú a bibliografickú činnosť.
Dôraz sme kládli na hlavné poslanie knižnice - kvalitné knižničnoinformačné služby, ktoré sme poskytovali formou absenčných a prezenčných
výpožičiek, poskytovaním informácií cez internet, dôslednou komunikáciou a
individuálnou prácou s používateľmi, výchovno-vzdelávacími a informačnými
podujatiami pre verejnosť všetkých vekových kategórií. Aktivity boli realizované
v súlade s plnením Stratégie slovenského knihovníctva a Stratégie rozvoja
kultúry v Košickom kraji.
Spokojnosť používateľov závisela samozrejme od ponuky našich služieb
a zloženia knižničného fondu. Základnou podmienkou pre naplnenie tohto
poslania je pravidelné, systematické doplňovanie a aktívna práca s používateľom.
Toto sa nám nepodarilo zabezpečovať v požadovanom rozsahu a kvalite. Aj keď
sme mali viac finančných prostriedkov, ako po minulé roky, vďaka grantu
Ministerstva kultúry SR a programu Karpatskej nadácie, výsledok nebol
uspokojivý. Tiež ponuka periodík pre verejnosť bola ,relatívne podľa
štandardizácie, len vďaka čitateľom darcom.
Dôležitá skutočnosť pre rozvoj elektronických a informačných služieb je
poskytovanie bezplatného internetu v centrálnej budove aj pobočke JUH našim
používateľom, vďaka projektu Verejne prístupové body k internetu.
4

Ďalším významným posunom v kvalitných službách sú elektronické služby pre
používateľov, ktoré sa snažíme v plnej miere skvalitňovať a neustále doplňovať.
Zasielanie informačných oznamov o objednaných publikáciách, rezervovaných
knihách, o blížiacej sa končiacej dobe výpožičky, upozorneniach o skončení
platnosti výpožičky, upomienky, či oznamy o pripravovaných aktivitách a iné, na
telefónne čísla a e-mailové adresy našich používateľov,doslova rozmaznávajú
našich používateľov. Z pohodlia domova si nájdu v online katalógoch publikácie,
ktoré si elektronicky rezervujú, objednajú dokumenty či spracovanie témy a ich
jedinou starosťou je prísť si pre ne do knižnice, prípadne niektorým sú tieto
dokumenty doručované aj elektronicky si donáškou.
Aktivity roku 2011 boli realizované s obmedzenými možnosťami a
finančnými prostriedkami. Vzhľadom na radikálne obmedzovanie financií sme
nemohli realizovať naše aktivity a plány v plnom rozsahu.
Výsledky práce, napriek finančným problémom, nás i naďalej zaväzujú k
väčšej aktivite, uspokojovaniu požiadaviek našich používateľov, aby knižnica
obhájila svoje miesto v dnešnej dobe, charakteristickej čoraz väčším dopytom po
informáciách, a tak účinne prispievala k informovanosti, rozvoju vzdelanosti a
kultúrnosti verejnosti.
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B/ VYHODNOTENIE

PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV NA JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOCH
ODBORNEJ ČINNOSTI

I. HLAVNÁ

ČINNOSŤ

1. KNIŽNIČNÝ

FOND

Kvantitatívne ukazovatele
Prírastky KF:

1007 kn.j.

Úbytky KF:

2356 kn.j.

Celkový stav KF:

Plán:

700 kn.j.
1000 kn.j.

101 963 kn.j.

Doplňovanie knižničného fondu sa realizovalo na základe spolupráce s
vydavateľstvami a distribučnými agentúrami. Odoberali sme 38 titulov a 38
exemplárov novín a časopisov, z toho 6 zahraničných (české a maďarské), 6
bezplatne a 32 platených. Vďaka priaznivcom našej knižnice, sme mohli
používateľom ponúknuť ešte ďalších 26 titulov periodík, ktoré nám darovali.
Celkový knižničný fond Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského predstavuje
101963 kn. j., vo finančnom vyjadrení 302725,39 €. Oproti roku 2010 je
knižničný fond menší o 1349 kn.j. Vo voľnom fonde je 72 % knižničného fondu a
28% je v skladových priestoroch ,t.j. 25 506 kn.j. ,na pobočke JUH je v sklade
2 961 kn.j. Spolu v skladových priestoroch je 28 467 kn.j.
Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF:
Knihy a špeciálne dokumenty:
3418,57€
Periodiká:
1196,46€
Spolu:
4614,57€
Čerpanie grantu na nákup KF:
Príspevok Ministerstva kultúry SR:
Vlastné zdroje:
Spolu:

4 500€
434,29€
4 934,29€

Príspevok Karpatskej nadácie :
Vlastné zdroje:
Spolu:

712,50€
110,36€
822,86€

Čerpanie financií na nákup KF spolu:
Knihy a špeciálne dokumenty:
Periodiká:
Pohľadnice:
Spolu:
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9 175,73€
1 196,46€
2,40€
10 374,59€

Prírastky KF spolu 1007 kn.j.
z toho: krásna literatúra pre dospelých …................... 283 kn.j.
náučná literatúra pre dospelých …................... 526 kn.j.
náučná literatúra pre deti …........................... 48 kn.j.
krásna literatúra pre deti …............................ 131 kn.j.
špeciálne dokumenty ….................................
19kn.j.
V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského pribudlo vďaka finančným prostriedkom
z grantu MKSR a Karpatskej nadácie o 109 titulov viac oproti predchádzajúcemu
roku 2010.
Rok Počet kníh/počet titulov
2010
2011

890 / 864
988/988

Počet špeciálnych
dokumentov/ počet titulov
8
19

Spolu počet/ počet titulov
898/872
1007/1007

Čistý fond:
Knihy : .......................................... 96 418 kn.j........................
Špeciálne dokumenty : ................ 5 520 kn.j........................
z toho :- audiovizuálne dokumenty …. .4 390 kn.j. …........….........
- iné špeciálne dokumenty …... . 973 kn.j. …...............…..
- elektronické dokumenty ….... 1413kn.j. …................…
- mikroformy
…... ... 39 kn.j. …...............….
Spolu :
101 963 kn.j.
Rozbor knižničného fondu:
Odborná literatúra pre dospelých ............. 37 312 kn.j. ........... 36,59 %
Krásna literatúra pre dospelých ............. 39 089 kn.j. ........... 38,34 %
Odborná literatúra pre deti
............. 4 687 kn.j. ............ 4,60 %
Krásna literatúra pre deti
............. 20 875 kn.j. ........... 20,47 %
Spolu :
101 963 kn.j.
100 %

Podľa spôsobu nadobudnutia pribudlo:
Kn. j.

Nadobúdacia cena

Hodnota kn. fondu

kúpou

358

3 418,59 €

4 522,14 €

grantom

553

5 757,14 €

7 318,99 €

darom

59

0

607,07 €

náhrada

37

0

326,89 €

Spolu

1007

9 175,73 €

12 775,09 €
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94,57%
5,29%
4,30 %
0,95 %
0,14 %
0,04 %
100%

Knižničné jednotky získané kúpou a grantom:

Krásna liter. pre dosp.

Kn.j.

Nadobúdacia cena

Hodnota kn. fondu

224

1940,63e

2 479,80 €

6 134,80 €

7 937,43 €

Odborná liter. pre dosp. 526
Krásna liter. pre deti

116

746,28e

985,41 €

Odborná liter. pre deti

45

354,02e

438,49 €

Spolu

911

9175,73

11 841,13 €

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave buduje univerzálny
knižničný fond. Snažíme sa podľa možností zachytiť celú škálu odborov na
všetkých druhoch nosičov. Doplňujeme svoje fondy aj inojazyčnou literatúrou.
Úbytky KF:
z toho: krásna literatúra pre dospelých …................... 1278 kn.j.
krásna literatúra pre deti …............................. 859 kn.j.
náučná literatúra pre dospelých …................... 166 kn.j.
náučná literatúra pre deti …...........................
53 kn.j.
Z našich fondov ubudlo 2356 kn.j. v hodnote 2490,74 eur, napriek tomu,
že plánovaný počet knižničných jednotiek bolo menej. Vzhľadom k tomu, že
dlhší čas sme nevyraďovali poškodenú literatúry, pretože sme ju chceli ešte
opraviť, nedošlo k tomu z finančných a iných dôvodov, táto literatúra bola
vyradená. Literatúra bola vyradená z dôvodu: multiplikátov - 1903 kn.j.,
nahradených - 36 kn.j., poškodených – 350 kn.j. a zastaralých -67 kn.j..
Spracovanie knižničného fondu:
Knižničné fondy sa spracovávajú prostredníctvom integrovaného knižničnoinformačného systému LIBRIS.
Ochrana knižničného fondu
Ochrana sa zabezpečovala balením vybraných knižničných dokumentov do
fólie z PVC. Prevádzkované bolo elektromagnetické zabezpečovacie zariadenie na
ochranu KF a bezpečnostné brány. Ochranné kódy sa do kníh inštalujú
priebežne. Z celkového fondu v centrálnej budove je 21,80% kn.j chránených
ochrannými kódmi.
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2. SLUŽBY
2.1. POUŽÍVATELIA
Registrovaní používatelia a návštevnosť

Používatelia spolu

ROK 2010
3075

ROK 2011
2925

ROZDIEL
-150

Dospelí

2050

2124

Deti

1025

801

Počet návštevníkov
Používatelia prístupu na
internet

38157

38783

6365

4592

-1773

Návštevníci web stránky

121773

50158

-78615

Návštevníci online služieb

0

87600

0

74
- 224
626

Rozbor používateľov podľa kategórií
Rok 2010
Deti / Dospelí Spolu
Centrálna budova

764 / 1733

Pobočka JUH

264 /

SPOLU

1028 / 2047

314

2497
578
3075

Rok 2011
Deti/Dospelí

Spolu

577 / 1802

2379

224 /

322

801 / 2124

546
2925

Došlo k miernemu nárastu dospelých používateľov a naopak k poklesu
detských, ktorí využívali knižnično-informačné služby na jednotlivých úsekoch.
Zmenu používateľov sme zaznamenali tak v centrálnej budove, ako aj na
pobočke JUH.
Značná časť používateľov využíva elektronické služby knižnice a on-line
katalóg, takže, keď nenájdu požadovaný titul v databáze, neprídu do knižnice a
nehľadajú informácie v náhradných tituloch, čím dochádza k poklesu
návštevnosti, ako aj výpožičiek.
Z našej analýzy vyplýva, deti veľmi veľa času trávia pred inými médiami
v pohodlí domova. Informácie, za ktorými v minulosti museli prísť do knižnice a
vyhľadávať v encyklopédiách, teraz sa k nim ľahšie dostanú cez vyhľadávač,
pretože práca s „myškou“ je in.
Je potrebné vynaložiť ešte viac úsilia pri osobných kontaktoch knihovníka a
pedagóga, zintenzívniť osobné pozývania pedagógov a detí na konkrétne
9

podujatia, hlavne u vekovo mladších používateľov. Klásť musíme dôraz na
individuálnu prácu s používateľom
Došlo k poklesu používateľov Internetu, ktorý sme poskytovali bezplatne.
Zaevidovaných bolo 4592 používateľov internetu, čo je pokles oproti
predchádzajúcemu roku o 1773 používateľov. Jednoznačne značná časť
používateľov tejto služby má doma počítač a internet, takže záujme o túto službu
klesá. Môže to byť aj tým, že v knižnici nie je možné hrať počítačové hry, či nie
sú dostupné určité stránky, ktoré môžu negatívne vplývať na duševný rozvoj
mladého človeka.
Pre používateľov boli pripravované aktivity na osobné pozvánky, ako aj pre
širokú verejnosť cez plagáty, letáky, mediálne informácie. Dobre sa rozbehla
spolupráca so zrakovo postihnutými používateľmi, vypožičiavanie zvukových kníh
a organizované návštevy knižnice slabozrakých používateľov.
Pre upútanie detských používateľov sme pripravili rôzne literárne,
čitateľské súťaže, pútavé propagačné formy na zaujímavé knihy.
Verejnosť mohla využiť bezplatné zápisné do knižnice počas TSK a Dňa
otvorených dverí.
Používatelia si výrazne pochvaľovali elektronické služby - oznámenia o
rezerváciách, rešeršné služby, oznamy o MVS, elektronické zasielanie
dokumentov a v rámci úsporných opatrení sme prešli aj na zasielanie upomienok
takouto formou.
Naopak nevedeli sme uspokojiť používateľov pri žiadaných tituloch kníh noviniek, dievčenské a fantazijné romány, odborná literatúra. Nepravidelne a v
malom množstve sa dopĺňal knižničný fond z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
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2.2. VÝPOŽIČKY
Výpožičky v každom roku sú veľmi premenlivé a závisia od mnohých
ukazovateľov. Najdôležitejším z nich je dostatok finančných prostriedkov na
pravidelné zabezpečenie žiadaných a aktuálnych knižničných titulov. Na druhej
strane potreby používateľov a ich záujmy sú veľmi premenlivé, čítanie detí
a mládeže z nášho pohľadu značne klesá.
Nezvyšovali sme odber periodík, avšak naši priaznivci nám v priebehu roka
pravidelne formou darov dodávali iné tituly, ktoré boli požičiavané. Tak sme
mohli ponúknuť používateľom ďalších 26 titulov periodík rôzneho žánru.
Vypožičaných bolo 139 137 kn.j. čo je oproti minulému roku pokles o
7343 kn.j.
V rámci medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) sme pre iné knižnice poskytli
139 kn.j., čo je nárast oproti minulému roku o 21 kn.j. Našim používateľom
sme zabezpečili z iných knižníc 1006 kn.j., z toho 487 knižničných jednotiek a
519 článkov, čo je zvýšenie oproti minulému roku o 284 kn.j..
To signalizuje, že náš knižničný fond odbornej literatúry nedostatočne umožňuje
získavať informácie pre našich používateľov. Zabezpečili sme pre potreby
používateľov 5 medzinárodných MVS z iných knižníc (Českej republiky a
Maďarska).
Pokles výpožičiek sme zaznamenali vo všetkých odboroch literatúry pre
dospelých i detských používateľov, naopak stúpli prezenčné výpožičky z
príručných fondov, kde sú zaradené knižničné tituly zaujímavé nielen z pohľadu
obsahu, ale aj finančného, taktiež sa zvýšil záujem o čítanie novín v čitárni.

Výpožičky
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Rok 2010

Rok 2011
139137

Rozdiel

Výpožičky spolu

146480

-7343

Absenčné výpožičky:

142908

133788

-9120

krásna pre dospelých

59330

58814

-516

odborná pre dospelých

43028

38430

-4598

krásna pre deti

27820

25205

-2615

odborná pre deti

6783

6312

-471

špeciálne dokumenty

1141

2031

890

9519

10376

857

Prezenčné výpožičky

3572

5349

1777

MVS iným knižniciam

118

139

21

MVS z iných knižníc

722

1006

284

MMVS iným knižniciam

0

0

0

MMVS z iných knižníc

7

5

-2

periodiká

Na propagáciu kníh sme využívali výstavky, kde sme prezentovali
zaujímavé knihy, i podľa aktuálnej tematiky, ktorá rezonovala v médiách, alebo
medzi verejnosťou. Výveskami na pútači, na hodinách slovenskej literatúry,
estetickej výchovy, dejepisu a na informatických výchovách pre základné a
stredné školy, na stretnutiach hovorenej bibliografie.
Pre deti boli pripravované rôzne literárne kvízy, súťaže, verejné čítania, kde
deti i dospelí čítali literatúru.
2.2.1. INFORMÁCIE,

REZERVÁCIE, AUTOMATIZÁCIA

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave spracovávala svoje
knižničné fondy v knižničnom programe LIBRIS a VIRTUA. Knižničný informačný
systém je inštalovaný na chránenej počítačovej sieti .......
Používatelia pri osobnej návšteve knižnice tak v centrálnej budove, ako aj
na pobočke JUH dostávali výpis čitateľského konta, ktoré knižničné jednotky si
požičali aj s termínom vrátenia.
Pokračoval automatizovaný systém ohlasovania rezervácií používateľovi cez
SMS mobilných operátorov, taktiež oznamy o doručených objednaných tituloch,
pripravených rešeršiach, cez SMS sme posielali upomienky. Často sa stávalo, že
používateľ si po rezervovanú knihu prišiel ešte v ten istý deň.
Rezervácie knižničných jednotiek pre zákazníkov oproti minulému roku
stúpli na 1701, čo predstavuje zvýšenie o 36kn.j., odoslaných bolo 1493 SMS
cez mobilných operátorov, v ktorých sme oznamovali čitateľom vrátenú
rezerváciu. 467 SMS bolo odoslaných v rámci oznamov o MVS.
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Zaviedli sme pre našich používateľov novú elektronickú službu: SMS
upozornenie o blížiacom sa termíne ukončenia výpožičky, SMS upozornenie
používateľom na vrátenie rezervovaného knižničného titulu, SMS výzva ako
druhú i tretiu upomienku.
Pre používateľov, ktorí nám poskytli e-mailové adresy zasielame oznamy o
pripravovaných aktivitách a zaujímavostiach v knižnici, a taktiež ich
upozorňujeme na končiacu sa dobu výpožičky aj so zoznamom požičaných
titulov.
Najviac rezervované boli tieto tituly: Naša mama je bosorka, Tajomstvo,
Všetko alebo nič, Sociálna prevencia, Sestra a stres, Úsvit, Svet mi je dlžný,
Psychologie zdraví, Ako ďaleko je do Šanghaja, Nie je škola ako škola, Nežiadúci
účinok: Smrť, Boss všetkých bossov Mikuláš Černák, Chatrč, Hostiteľ, Péče o
seniory v pobytových sociálních zarízeních, Sestry v nouzi, Studňa, Sociálna
patológia
Našu webovú stránku navštívilo 87600 návštevníkov čo je oproti
minulému roku pokles o 34173 návštevníkov menej. Prezretých bolo 854976
stránok,čo je o 438 menej stránok ako v minulom roku. 50158 krát sa
vyhľadávali informácie v Opac katalógu a svoje konto si prezrelo 2481 čo je o 43
viac používateľov.
Poskytnutých bolo 8660 faktografických a bibliografických informácií.

Rezervácie
Informácie
SMS oznamy
Rešerše
Web návštevníci
Prezreté stránky

ROK 2010
1665
10019
1652
63
121773
855414

ROK 2011
1701
8660
4195
88
87600
854976

ROZDIEL
36
-1359
2543
25
-34173
-438

Používatelia často hľadajú knihy, či bližšie informácie, keď o nich čítajú
v periodikách, z vysielania v rozhlase, TV, ale aj z rozprávania medzi známymi,
v rodine či v práci. Z finančných dôvodov však nemôžeme zabezpečiť všetky
požadované tituly pre používateľov.
Naďalej bol on-line katalóg doplňovaný obrazovými titulmi,vložených bolo
833 obrazových titulov. Teraz je takto doplnených 7861 knižných titulov,
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Poskytovala sa pomoc pri vyhľadávaní informácií, rešerší z Opac katalógov,
dopĺňal sa katalóg CD-Rom a DVD, kde pribudlo 61 kn.j.
Poskytnutých bolo 18 elektronických dodávok dokumentov.

Elektronické

dodávanie poskytujeme aj pre súkromné osoby na Slovensku alebo v zahraničí.
Objednávky sa realizujú prostredníctvom e-mailu ako MVS.
V rámci skvalitnenia prezentácie knižnice bolo spracovaných 6 video
záznamov.
Na šírenie informácií a aktivít našej knižnice v rámci propagácie sme začali
z podujatí vysielať priame vstupy, alebo celé podujatia cez naše internetové rádio
www. kniznica-rv.sk. a tak sa aj poslucháči mali možnosť dostať k zaujímavým
informáciám.
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2.3. VZDELÁVACIE

A KULTÚRNE PODUJATIA

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, zorganizovala 259
kultúrno - vzdelávacích a informačných podujatí pre verejnosť, ktorých sa
zúčastnilo 7191 účastníkov. Účastníkmi boli deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ,
dospelí – stredná generácia, dôchodcovia a špeciálna skupina klientov Nemocnice
sv. Barbory v Rožňave, Domova sociálnych služieb Jasanima, Barborkyzariadenia podporovaného bývania. Množstvo podujatí bolo zrealizovaných počas
Marca - mesiaca knihy a Týždňa slovenských knižníc.

2.3.1.

Úsek náučnej literatúry pre dospelých - Podieľal sa na

poskytovaní odborných informácií pre najnáročnejšie cieľové skupiny, vyhľadával
informácie v sieti internet a intranet, poskytoval inštruktáže pri používaní PC a
prácu s internetom. Informácie sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja vedomostnej
spoločnosti, ľudí a knižníc.
Pripravil 14 podujatí –besied,y prednášky, hovorené bibliografie, prevenčné
a výchovné programy, vzdelávacie programy - tematické prezentácie a
informačné výchovy pre 404 účastníkov.
Prevenčné a výchovné programy boli pripravené pre študentov stredných
škôl hlavne v oblasti: závislosť na alkohole a iných drogách, taktiež vzdelávacie
programy.
Poskytovali sa služby prostredníctvom MVS, MMVS, Document delivery,
ktorej cieľom je rýchle doručenie dokumentu, alebo dodanie kópie namiesto
originálu. Týmto spôsobom sme poskytovali kópie článkov z časopisov a iných
dokumentov.
Spracovaných na požiadanie používateľov bolo 88 rešerší na rôzne témy,
táto služba je stále viac žiadaná. Používatelia, hlavne študenti, zisťujú výhody
tejto služby.
Vytvorená je kartotéka článkov a rôznych informácií na tieto témy,
ktoré sa neustále dopĺňajú o nové záznam y a informácie pre potreby
používateľov. Nové oblasti vznikajú podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek
používateľov.
Drogy – príručka prevencie, marihuana, tabak, dieťa a drogy, heroín,
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Citáty
Osobnosti – zaujímaví ľudia
Udalosti a pamätné dni
Legislatíva SR. Zmluvy a dokumenty EU a OSN
Vysoké školy
Sviatky, pamätné dni a výročia
Národy a národnosti. Zástavy sveta
Náboženstvá sveta
Zdravotníctvo – choroby a zaujímavosti. Enviromentálna výchova. Staroba
Globalizácia. Humanistická výchova
Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci
Šport

2.3.2.

Úsek krásnej literatúry pre dospelých – zameral sa na

okruh používateľov, ktorí mali záujem o romány historické, detektívne,
ezoterické, oddychovú a životopisnú literatúru. Podával individuálne konzultácie
pri výbere literatúry. Organizoval výstavy, besedy, exkurzie, literárnu súťaž.
Pomáhal pri vyhľadávaní informácií v sieti internet a intranet.
Pripravil 12 podujatí pre študentov a dospelých, na ktorých sa zúčastnilo
333 účastníkov.
Domy múdrosti - prezentácia a beseda pre dospelých o počiatkoch
písma,kníh a knižníc v Grécku, Egypte, Sýria.
Knižnice v stredoveku a dnes -prezentácia ovznik a budúcnosťi písma,
kníh a knižníc, vznik papiera, vynález kníhtlače, verejná knižnica v Rožňave .
Knižnice- liečebne duše- prezentácia, beseda, pre mládež -prečo je
marec mesiacom kníh, Matej Hrebenda, legendárny šíriteľ vzdelanosti a dobrých
kníh, kódex, mnísi a kláštorné knižnice,
Túry do literatúry - netradične z Bratislavy do Prešova, prezentácia,
beseda, pre mládež - literárny zemepis, po stopách súčasných slovenských
spisovateľov, o autoroch ktorí tvorivo a zaujímavo vstupujú do našich
životov,o literárnej tvorbe súčasných slovenských autorov z danej zemepisnej
lokality.
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Knižnica a bytosti v nej -Informatická výchova pre MŠ - o knižnici,
rozprávkové bytosti v knihách a v animovaných filmoch v maďarskom jazyku
Kráľovstvo prírody -beseda, 2011- medzinárodný rok lesov, objavovanie
prírodného bohatstva cez rozprávky,príbehy,básničky pre deti v maďarskom
jazyku
V doline dlhých tieňov -beseda pre mládež- téma príroda v dielach
slovenských autorov, život horolezcov a nosičov v drsnej prírode Vysokých Tatier
beseda
Skutky, spomienky, beťárstva s hosťami - stretnutie generácií- veselé
spomínanie na predvianočné obdobie dávnej minulosti, magické úkony a obrady
počas predvianočného a vianočného obdobia, stridžie dni: Katarína, Ondrej,
Barbora, Mikuláš,Lucia,Tomáš...
Naďalej prebiehala spolupráca s Úniou slabozrakých a nevidiacich, s
Ústrednou knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči, prebiehala výmena
zvukových dokumentov, známych ako tzv. zvukové knihy. Rozvoz bol
zrealizovaný 4 krát počas roka , dodaných bolo ako 26 súborov kaziet ( 390
zvukových kníh) a 11 súborov MP3 ( 165 zvukových kníh na CD). Požičaných
bolo 179 titulov zvukových kaziet , 82 zvukových kníh na kazetách a 97 MP3
nosičov. Máme evidovaných 5 používateľov.
V čitárni bolo poskytovaných k dispozícii 64 novín a časopisov z rôznych
odborov. Priestor knižnice sa využíval aj na stretávania komunitných skupín
priaznivcov " Lectorium Rosicrucianum – Medzinárodnej školy Zlatého
Ružokríža".

2.3.3.

Úsek literatúry pre deti a mládež - pracoval s deťmi

MŠ, ZŠ. Pripravil celkove 114 podujatí za účasti 2091 účastníkov, rôzne
literárne, dejepisné, prírodovedné ako i autorské a čitateľské súťaže a kvízy
zamerané na zvýšenie čítanosti detí a vytvorenie si pozitívneho vzťahu k
literatúre. poskytol 650 informácií.
Dôraz sa naďalej kládol na individuálnu prácu s detským čitateľom a
rozvíjanie spolupráce s jednotlivými pedagógmi. Besedy s deťmi na rôzne
aktuálne témy, alebo pripravované na podľa požiadaviek pedagógov, hlasné
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čítania vychovávajú deti k pozitívnemu vzťahu ku knihe a získavaniu informácií.
Budovaná bola aj naďalej kartotéka ilustrátorov a spisovateľov.
K ťažiskovým úlohám patrilo niekoľko nosných podujatí, ktoré majú už
určitú tradíciu, ale samozrejme realizovali sa aj mnohé iní.
Jediná a jedinečná - Výstava z tvorby spisovateľky Kláry Jarunkovej a
beseda

s jej dcérou akademickou maliarkou a ilustrátorkou Danielou

Zacharovou , boli veľmi zaujímavé pre deti. Dozvedeli sa podrobnejšie o živote a
tvorbe autorky a na záver bolo hlasne čítanie z jej tvorby. Spoznávali aj
ilustračnú tvorbu D.Zacharovej.
Deň ľudovej rozprávky - celoslovenské podujatie pri príležitosti
narodenia rozprávkára P. E.Dobšinského. Do rôznych aktivít sa zapojili deti
základných škôl mesta.tkatiež bola zrealizovaná celoslovenská súťaž „Kto je kto“
- objav hrdinov Dobšinského rozprávok.
Noc s Andersenom - 1.4.2011 prespalo v knižnici 25 detí,ktoré zažili
mnoho dobrodružstiev. Sadením Rozprávkovníka, ktorému tri
Sudičky( L.Pavlíková, L.Laciaková, B.Krajčíová )a 25 malých spáčov zaprialo veľa
rozprávok a zvedavých čitateľov sa to začalo,príchodom Andersena (divadlo
Actores), deň pokračoval. Divadelným predstavením, v ktorom si úlohu hercov v
rozprávke H.Ch.Andersena O princeznej na hrášku vyskúšali samotné deti pod
vedením hercov Mestského divadla Actores sa tvorivé aktivity detí rozbehli.
Noc vo svete FANTÁZIE na ktorú sa knižnica premenila, bola plná rozprávkových
bytostí, Víly a Vikingovia, čítali, tvorili, tancovali, spievali.
Tesne pred polnocou sa začalo napínavé hľadanie pokladu skupina víl ho našla
ukrytý v strome, Vikingovia si ho museli vykopať. Samozrejme deti nemohli obísť
ani počítače a polnočnú komunikáciu s ostatnými účastníkmi nocovania. Počas
celej noci deti prispievali do nočných novín, kde písali o svojich dojmoch a
zážitkoch. Nočné dobrodružstvo deti absolvovali za pomoci knihovníkov a
dospelých dobrovoľníkov.
"Čítajme si ..." najpočetnejší detský čitateľský maratón - čítanie z knihy
Andrei Gregušovej – Operácia Orech a iné dedkoviny. Zúčastnilo sa ho 90 detí.
Za krásami Slovenského krasu - 7.ročník prírodovednej súťaže v
spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou Národného parku Slovenský
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kras, Brzotín pri príležitosti Europského dňa národných parkov.Do súťaže sa
zapojili žiaci 8 základných škôl z celého regiónu, realizovaná bola na náučnom
chodníku pri Krasnohorskej jaskyni v Krasnohorskej Dlhej Lúke. Súťažiace
kolektívy zo základných škôl v meste a regióne priamo v prírode preukazovali
svoje poznatky a vedomosti.
Prázdninový indiánský tábor - prebiehal v termíne 18.7. - 22.7.2011 v
areáli knižnice, každý deň s novými aktivitami a účastníkmi za pomoci
dobrovoľníkov, celkovo sa ho zúčastnilo 73 detí.
Slovensko v histórii - Technické pamiatky a rody na Gemeri 7.ročník vedomostnej súťaže v spolupráci s Miestnym odborom Matice
slovenskej v Rožňave. Súťaž bola ralizovaná v dvoch kolách pre žiakov
základných škôl regionu. Zúčastnilo sa 29 detí zo 7 škôl, z ktorých postúpilo do
II.kola 24 súťažiacich.
Realizovanie projektu Nový svet rozprávok, fantázie a
dobrodružstiev (Karpatská nadácia) - zatraktívnené boli priestory úseku
literatúry pre deti a mládež. Náš čitateľ, výtvarník Marián Chochol na jednú celú
plochu steny namaľoval postavičky z rozprávok Pavla Dobšinského (Dlhý, široký
a bystrozraký, Dlhý nos, O dvanástich mesiačikoch, Starý Bodrík a vlk, Koza
odratá a jež, Tri zlaté hrušky, a i.), čím sa vytvorila interaktívne rozprávková
stena, ktorá pomáha pri aktivitách s deťmi a rozvíja ich tvorivosť a fantáziu.
K rozprávkovej stene bolo zrekonštruované aj divadielko. Deti si v ňom hrajú
rozprávky nielen prečítané, ale majú možnosť aj vymýšľať nové.
Taktiež sa obnovili a doplnili aj nové dlaňové bábky do divadielka i vareškové
bábiky. Priestor sa farebne oživil, doplnil hracím kobercom pre najmenších a
priestor na svôj pohľad na knižncu dostali aj študenti. Jedna stena bola
vymaľovaná graffitmi, zrekonštruovali sa a doplnili detské sedačky a samozrejme
doplnený bol aj detský knižničný fond. Slávnostne ukončený projekt bol
30.11.2011.
Slávnostný zápis prvákov za čitateľov knižnice prebiehal naozaj
netradične. Deti boli pasované za rytierov slova Kráľovnou čitateľov, zapojili sa
do dramatizácie Knihomolkovia.
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2.3.4.

Úsek umenia a hudby - pripravil okrem klasických

výpožičných služieb, konzultácií a poskytovania informácií, aj doplnkové
vyučovacie hodiny hudobnej a literárnej výchovy pre žiakov MŠ a ZŠ. Kde
používatelia dostávali množstvo informácií o dianí vo svete hudby, autoroch,
dielach, z dejín aj z aktuálneho diania nielen v podobe hudobných ukážok, ale aj
textového materiálu. Zrealizovaných bolo 62 podujatí a výstav za účasti 3 417
návštevníkov.
Vytvorená je kartotéka článkov a rôznych informácií na témy, ktoré
sa priebežne doplňovali:
Muzikál, filmová hudba
Vianoce,
Muzikoterapia
Džez
Lasica Satinský
Literatúra v hudbe – pre ZŠ
Slovenská populárna hudba
Beatles, Presley
Hviezdy českej populárnej hudby
Šansón
Texty zhudobnených básní
Klasicizmus
Barok
Romantizmus
Dejiny hudby
Zahraniční Slováci a hudba
Španielsko a hudba
Súčasná slovenská tvorba (B.Filan, K.Peteraj, Ľ.Zeman, D. Hevier, J.
Lehotský a iní).
Už tradičné podujatie počas Dní mesta Rožňava bolo pripravené pre deti
Na túto knihu nikdy nezabudnem - hlasné čítanie osobností mesta
deťom, ktorého sa zúčastnilo počas dvoch dní 258 detí.Na toto podujatie si
pozývame známe osoby nášho mesta, aby si zaspomínali na svoje detstvo, na
najoblúbenejšie rozprávkové knihy a prečítali z nich ukážky. Toto čítanie sme
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aplikovali aj prostredníctvom internetového rádia s kladnou odozvou z rôznych
kútov Slovenska.
Euro na Slovensku- besedu s predsedom Matice slovenskej Mariánom
Tkáčom sme zrealizovali v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave.
Ing. Marián Tkáč PhD., bývalý viceguvernér NBS patril medzi hlavné postavy
ekonomiky pri delení ČSFR. Spoluzakladateľ NBS bol pri vzniku slovenskej
koruny, ako i zavedení Eura. Ekonóm, spisovateľ, publicista, diskutoval o svojej
publicistickje práci a pohľade na euro.
Kód 9 -Jozef Banáš, spisovateľ,politik. Napísal vyše dvesto komentárov,
glos, esejí, štyri televízne inscenácie a tri divadelné komédie. To, či sa riadi
heslom - Život je príliš vážna vec na to, aby sme ho brali smrteľne vážne, alebo
aké dobrodružstvá nás v budúcnosti čakajú v ďalších knihách sme sa dozvedeli
počas besedy so samotným autorom.
Stretnutie s Cestovateľom -Ľubomír Motyčka,šéfredaktor časopisu
Cestovateľ, Stretnutie o časopise,inšpirácie pre študentov a školy, o cestovnom
ruchu, turizme, životnom štýle, reportážach rôznych stredísk doma i v zahraničí,
o zaujímavých témach, článkoch, fotografiách a radách, o dovolenkách "single"...
Jaskyne Slovenského krasu-svetové prírodné dedičstvo -rozhovory
s RNDr.Jaroslavom Stankovičom o hlbinnom tajomstve neďaleko nás, čo nám
prezdrádzajú jaskyne.
Južná Afrika - Alexander Jiroušek, fotograf - pohľad nielen cez
fotoaparát,ale aj o cestách po svete. Ich výsledkom je bohatý fotografický
archív, využívaný pri publikačnej i výstavnej tvorbe. Fotografie autora nájdeme
v publikáciách vlastivedného, prírodopisného a historického charakteru, ktorých
počet dosahuje číslo takmer 200. Beseda spojená s premietaním a výstavou
"Južná Afrika", ktorú zdokumentoval tento významný slovenský fotograf
Alexander Jiroušek, mala vynikajúcu odozvu.
Vášeň na každý deň - Rudolf Schuster- Pre verejnosť sme pripravili
prekvapenie - svojou návštevou nás poctil bývalý prezident SR, ktorý
precestoval kus sveta. Predstavil nielen najnovšiu knihu Ľadová krása Grónska,
ale premietol filmy zo svojich ciest, porozprával aj o nevšedných zážitkoch, ako
aj o zapožičaných a vystavených fotografiách, ktoré vznikli pri jeho ceste po
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Grónsku.
V priestoroch sa nachádzajú aj PC pre verejnosť s prístupom na internet na
vyhľadávanie informácií ako aj tlač materiálov.

2.3.5.

Pobočka JUH pracuje na základe tzv. rodinnej knižnice.

Pripravila pre verejnosť a používateľov 60 kultúrno-vzdelávacích podujatí za
účasti 1 143 účastníkov, z toho 4 informatické výchovy, 7 kvízov, 39 besied, 2
súťaže, 8 rozprávkových dopoludní a odpoludní a iné.
Pobočka je bezdrôtovo pripojená na centrálnu budovu knižnice, takže môže
poskytovať informácie a vyhľadávanie cez internet ako aj v Opac katalógu.
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, MŠ a ZŠ v meste, pripravila množstvo podujatí pre deti a pre
dospelých. Pre malých čitateľov to boli literárne kvízy o rozprávkach,
tajomstvách kníh a ich postavách, hlasné čítania, tradičné remeslá, literárne
hádanky, kvízy. V spolupráci so ZŠ a školskými klubmi prebiehali literárne hodiny
v knižnici, vždy zamerané na iný žáner.
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II. REGIONÁLNA

ČINNOSŤ

1. BIBLIOGRAFICKÁ

ČINNOSŤ

Excerpovali sa tieto periodiká:
Dobšinské noviny

– vydáva mesto Dobšiná, život obce

Lucskai Hírmondó

- vydáva Obecný úrad Lúčka, život obce

Múzejné noviny

– vydáva Banícke múzeum Rožňava, dejiny, aktivity
múzea

Nižnoslanské noviny

- vydáva Obecný úrad Nižná Slaná, život obce

Pelsőci Hírnök

- vydáva Pro Pelsőciensis Társaság, život a dejiny obce

Polomské noviny

- vydáva Obecný úrad Gemerská Poloma, život obce

Rakovnické noviny

- vydáva Obecný úrad Rakovnica, život obce

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

- vydáva Obecný úrad Štítnik, život obce

Gemerský denník Korzár

- vydáva Petit Press, a.s. Divízia východ, odš.z.Košice,
región, správy zo Slovenska, zahraničné správy,
bulvár a šport

Život pod hradom

- vydáva Obecný úrad Krásnohorské Podhradie

Montanrevue

- vydáva Združenie baníckych spolkov a cechov na
Slovensku

Do našej databázy boli stiahnuté z internetu obecné noviny za rok 2011, ktoré sú na webe.
Spracovaných vo Virtue bolo záznamov 1146., v Biblise sa nachádza analytický

rozpis kníh a brožúr 58.
Poskytnutých bolo 462 bibliografických a 1 faktografická informácia,
vypracovaných 2 rešerší. Pre SNK sa excerpujú periodiká Plus 7 dní a
Gömörország.
Kartotéky a databázy:
Databáza regionálnych článkov:
Roky 1995 až október 2004 sú spracované v programe Biblis, od roku 2004 v
celoslovenskej databáze Virtua. Do databázy plnotextových regionálnych článkov
pribudlo 1118 článkov z novín a časopisov.
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V súčasnosti v programe Biblis sú spracované pohľadnice v počte 992
kusov pohľadníc a brožúry v počte 391, nových spracovaných pohľadníc pribudlo
12ks.
Databáza regionálnych osobností je budovaná v programe Biblis –
doplnená bola o 27 záznamov. Databázu hudobníkov, výtvarníkov a spisovateľov
tvorí v súčasnosti 449 záznamov. Databáza osobností regiónu zahŕňa 1503
záznamov
Vytvorená je databáza Rozsnyóí Hiradó – v ktorej sú spracované články
za roky 1874-75,1878, 1880-81,1883-90, 1893 – 2051 záznamov,
Šafárikov kraj – záznamy za roky 1934-38, 1945-47- v počte 903,
Rožňava okres v tlači, lístková systematická kartotéka, ktorá sa
budovala do roku 1995 – 13 757 záznamov,
Lístková kartotéka: regionálnych pohľadníc, kartotéka drobnej tlače,
kartotéka bibliografií a regionálnych osobností,
Rožňavský cintorín - databáza obsahuje 3630 mien, z toho je 388 s
popisom.
Výstavy a nástenky z regionálnych materiálov v priestoroch knižnice plnili
dôležitú informačnú úlohu pre používateľov a boli zaujímavým spestrením, ktoré
používatelia privítali:
Čo skrýva archív
P. J. Šafárik
Zaujímavosti z úseku regionálnej literatúry
Cházár Andrej
P. J. Šafárik
E. Ruffinyi
G. Eisele
Dobšinská ľadová jaskyňa
Karol Markó
V rámci edičnej činnosti boli spracované tieto bibliografické letáky:
Eisele Gustáv
Mikuláš Markó
Eugen Ruffinyi
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Karol Markó
Klára Jarunková
Daniela Zacharová
Na intranet knižnice je pripravený materiál Výtvarníci, Hudobníci a Spisovatelia
Rožňavského okresu.
Úsek spolupracuje a poskytuje rôzne regionálne materiály pre iné
organizácie či vydavateľstvá.
V rámci prípravy materiálu "Míľniky nášho života" -pamätné tabule a pamätníky okresu, boli
zmapované stredisko Štítnik, Plešivec a Krásnohorské Podhradie, ostáva ešte stredisko
Jablonov nad Turňou.
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2. METODICKÁ

ČINNOSŤ

Metodická a konzultačno-poradenská činnosť v roku 2011 sa zameriavala
na spoluprácu s obecnými knižnicami na riešenie odborných knihovníckych
úloh, ich plnenie podľa Knižničného zákona č.183/2000 Z.z., Zákona o ochrane
osobných údajov, legislatívne dokumenty, štatistickú činnosť, grantový program,
nákup knižničného fondu.
Poskytovali sa informácie o najnovších knihovníckych poznatkoch a vydavateľskej
produkcii.
Spracovaná bola štatistika výkonov obecných knižníc a mestskej knižnice,
ročné analýzy celkovej činnosti. Naďalej sa propagovali nové trendy v
knihovníctve – zavádzanie softwéru a automatizácie do knižničných procesov v
jednotlivých knižniciach.
V priebehu roka bolo uskutočnených 17 metodických návštev v obciach,
poskytnutých bolo 125 metodických konzultácií – telefonicky, osobnou návštevou
knihovníka v knižnici. Vzhľadom k tomu, že úlohu metodičky prevzala riaditeľka
knižnice a bibliografka, bol pozmenený spôsob práce v pôsobení metodiky v
okrese. Obmedzené boli metodické návštevy, väčšinou sa problémy riešili
konzultáciami podľa jednotlivých problémov (úsek náučnej literatúry, správca
KIS, bibliografia)
Metodické návštevy boli zamerané hlavne na realizáciu revízií knižničného fondu
v knižniciach regiónu, vyplývajúcich z Knižničného zákona, pozornosť sa
venovala vyraďovaniu zastaralej, poškodenej a multiplicitnej literatúry.
Poskytovala sa konzultačná

pomoc pri podávaní projektov cez grantový systém

MK SR, ako aj možnosti zlučovania knižníc a zvýšenie efektívnosti využívania
obecných knižníc pre obyvateľov danej obce.
Vnútroknižničná metodika sa realizovala v súčinnosti s jednotlivými úsekmi
knižnice. Spracovali sa ročné výkazy za jednotlivé knižnice v regióne v tlačenej
aj elektronickej podobe, pripravili sa podklady do rozboru činnosti GKPD za
predchádzajúci rok.
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SPOLUPRÁCA
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave spolupracovala so
všetkými 9 materskými školami, 7 základnými školami, Základnou umeleckou
školou, 6 strednými školami, Špeciálnou základnou školou internátnou,
Domovom mládeže, kultúrnymi zariadeniami - Mestským divadlom Actores,
Gemerským osvetovým strediskom, Baníckym múzeom, Umeleckou úniou,
Domovom sociálnych služieb Amália, Domom humanity, Domovom dôchodcov,
Klubom dôchodcov, MO Matice slovenskej v Rožňave , Domom Matice
slovenskej, Štátnou ochrannou prírody a správou NP Slovenský kras, Policajným
zborom SR, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Úniou nevidiacich a
slabozrakých, Nemocnicou sv. Barbory, Domom sociálnych služieb pri Nemocnici
sv. Barbory, Mestským televíznym štúdiom, obecnými úradmi, obecnými
knižnicami, základnými a strednými školami v okrese.
V rámci Slovenska bola realizovaná spolupráca s :Bibiana – Dom umenia pre
deti, ŠVK Košice, ŠVK Prešov, Slovenská národná knižnica Martin, Verejná
knižnica Jána Bocatia Košice, Knižnica pre mládež Košice, Slovenská knižnica pre
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Univerzitná knižnica v Bratislave, České
centrum Košice, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov.
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III. PROJEKTY
PODANÉ

PROJEKTY:

Grantový program Ministerstva kultúr SR:
Nové knihy všetkým – nákup KF – 7500€
Zaujímavé informácie a služby pre všetkých - 3055 €
Kultúrne poukazy
Grantový program Karpatskej nadácie Otvorená knižnica:
Nový svet rozprávok, fantázie a dobrodružstiev - 1737,50€
Grantový program mesta Rožňava:
Muzikoterapia pre deti - 450€
ZREALIZOVANÉ

PROJEKTY:

Nové knihy všetkým – nákup KF – 4500€
Zaujímavé informácie a služby pre všetkých - 1038,40€
Kultúrne poukazy- 477€
Nový svet rozprávok, fantázie a dobrodružstiev - 1500€
Finančné prostriedky z grantových zdrojov sme získali od Ministerstva
kultúry SR a Karpatskej nadácie.
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IV./

1.

Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických
dokumentov

VYHODNOTENIE
STRATÉGIE

PLNENIA STRATEGICKÝCH PLÁNOV V ROKU

ROZVOJA KULTÚRY V REGIÓNE

KOŠICKÉHO

2011

KRAJA

V ZMYSLE

2008-2013

Strategický cieľ 1. Optimalizovať prevádzku zariadení kutúrnych aktérov
1.3. Doplniť predmety a technické zariadenia pre skvalitnenie programov a
iniciatív kult. podujatí jednotlivých zariadení.
Rok 2011:
- účelové finančné prostriedky od zriaďovateľa : 2085 €
- účelové finančné prostriedky z grantu MK SR na doplnenie KF : 4500 €
- účelové finančné prostriedky z grantu MK SR na techniku: 1038,40€
- účelové finan.prostriedky z programu Karpatskej nadácie : 712,50 €
Rok 2010 : - účelové finančné prostriedky od zriaďovateľa :

200 €

- účelové finančné prostriedky z grantu MK SR : 4 000 €
Doplnenie knižničného fondu spolu : 6 839,52 €
1.4.1.Rozvinúť ľudské zdroje a zlepšiť zručnosti a schopnosti existujúceho
personálu kultúrnych zariadení.
Zrealizované vzdelávanie vlastných zamestnancov :
- vyhľadávanie informácií v systéme Virtua
- vzdelávanie v oblasti manažmentu a marketingu, prezentácie knižnice
na verejnosti
- odborné vzdelávanie na úseku ekonomiky
- odborné vzdelávanie vo výpožičných službách
1.5. Zvýšiť schopnosť zariadení kultúry generovať zvýšené príjmy...
V rámci poskytovaných služieb verejnosti sme poskytovali žiakom,
študentom a pedagógom služby za úhradu kultúrnymi poukazmi v rámci
grantového systému MKSR.
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1.6. Rozvíjať mnohoraké a variabilné partnerstvá v rámci miestneho,
regionálneho a medzinárodného pôsobenia zariadení kultúry.
Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami v regióne GOS, BM, mestské divadlo
Actories, na miestnej aj regionálnej úrovni s Maticou slovenskou, všetkými
základnými a strednými školami, Základnou umeleckou školou, Klubom
dôchodcov, Domovom dôchodcov, Domovom sociálnych služieb, Nemocnicou sv.
Barbory v Rožňave.
1.7. Na všetkých úrovniach skvalitniť propagáciu a marketing vlastného
zariadenia, jeho služieb a podujatí.
- zverejňovanie našich aktivít na web stránke knižnice, informačnej tabuli pred
budovou knižnice, letákmi a pozvánkami v priestoroch knižnice
- na web stránke mesta Rožňava, v Mestskej televízie, v regionálnych
elektronických médiách, zasielanie informácií do tlačových agentúr a
internetových portálov
- posielanie pozvánok e-mailom, príp.osobne, poštou
- zverejňovanie podujatí na elektronických stránkach Terra incognita a Košického
samosprávneho kraja
- prezentácie činnosti knižnice v STVaRo , Markíza, regionálne vysielanie
Strategický cieľ 2. Skvalitniť pôsobenie školského systému na deti
mládež za účelom zvýšenia ich kultúrneho povedomia a ich
systematického zapojenia do iniciatív v oblasti kultúry
1.Optimalizovať vyučovanie predmetov v oblasti kultúry za účelom zvýšenia
kultúrneho povedomia mládeže.
2.1.1 Zaviesť zážitkové aktivity do vyuč.predmetov v oblasti kultúry
- v knižnici realizované vyučovacie hodiny hudobnej výchovy, slovenskej
literatúry, anglickej literatúry, estetiky, dejepisu, umenia prostredníctvom
pracovníkov knižnice
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2. Zakomponovať do vyučovania prvky aktívnej účasti detí a mládeže na
kultúrnych podujatiach.
- účasť na vedomostných súťažiach a vzdelávacích cykloch v knižnici
3. Skvalitniť spoluprácu škôl so zariadeniami kult.aktérov aj aj jednotlivcami
2.3.1 -spolupráca so základnými školami a so školskými klubmi – pravidelné
návštevy knižnice, zapájanie sa do súťaží, s materskými školami – aktívna účasť
na podujatiach
4. Zvýšiť mieru zapojenia detí a mládeže do regionálnych kult.podujatí.
2.4.1. - zapojenie detí a mládeže do aktivít, ktoré organizuje knižnica:
- vedomostná a poznávacia súťaž Slovensko v histórii, Za krásami Slovenského
krasu,
Strategický cieľ 5. Rozvinúť spoluprácu kultúrnych aktérov vo všetkých
sférach pôsobenia v regióne Košického kraja
- realizovaná je spolupráca kultúrnych zariadení:
- s Gemerským osvetovým strediskom – Rok na Gemeri
- spolupracujeme s mestským divadlom Actores, Maticou slovenskou, Štátnou
ochranou prírody SR Správou Národného parku Slovenský kras,
Strategický cieľ 6. Zvýšiť mieru propagácie všetkých záujmových oblastí
a sfér kultúry a zlepšiť marketing existujúcich a pripravovaných podujatí
Venujeme zvýšenú pozornosť propagácii našich aktivít na web stránkach,
pripravujeme ponukové katalógy pre školy spolupracujeme s médiami, ktoré sú
ochotné spolupracovať, spolupráca počas Týždňa slovenských knižníc, Noc s
Andersenom, a veľké celoslovenské podujatia
Vzhľadom na súčasnú kritickú ekonomickú situácie sme nedostatočne mohli plniť
tieto strategické ciele rozvoja kultúry v Košickom kraji.

31

2. VYHODNOTENIE

PLNENIE

AKČNÉHO

PLÁNU

2008-2013

1.2.2.1 Efektívne využiť existujúce priestory
- všetky naše priestory sú maximálne využívané, v spoločenskej miestnosti sú
realizované kultúrno-vzdelávacie aktivity, informačné aktivity či aktivity pre
rôzne komunity
1.3.3.1 Optimalizovať chod kult.zariadení pre skvalitnenie doplnenia
chýbajúcich predmetov a zariadení
- pri plánovaní činnosti zariadenia vychádzame zo Stratégie rozvoja kultúry v
regióne Košického kraja, zo Stratégie rozvoja slov.knihovníctva, Koncepcie
starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK na obdobia 2008-2015 a zámerov
činnosti našej organizácie. Doplňovanie chýbajúcich predmetov je realizované v
zmysle plnenia rozpočtu organizácie.
1.5.5.1 Zvýšiť návštevnosť zariadení
- neustále skvalitňovanie knižnično-informačných služieb používateľom a
verejnosti: doplňovanie knižničného fondu, umožnenie prístupu k informačným
databázam, využívanie web stránky knižnice ,on-line katalóg knižničného fondu s
možnosťou priameho vyhľadávania literatúry, prezerania fondu a rezervácie
konkrétneho knižničného titulu. Poskytovanie používateľom DD služby – priame
dodanie elektronického dokumentu, SMS služby pre používateľov – oznámenia rezervácie, medziknižničná výpožičná služba, rešerše, upomienky.
-inovatívne vzdelávacie a informačné podujatia máme zapracované v pláne
činnosti
6.5.1.1.1 Analyzovať podmienky spolupráce a východiská spolupráce
Spolupráca so všetkými základnými a strednými školami a ZUŠ v meste a
okrese prebieha bez problémov. Členovia Mestského divadla Actores nám
vychádzajú v ústrety pri aktivitách, ak ich oslovíme. Taktiež je výborná
spolupráca s Maticou slovenskou, miestnou pobočkou aj Domom MS v Rožňave,
ako aj inými zložkami a komunitami v meste. Spolupráca s inými kultúrnymi
zariadeniami prebieha podľa potreby pri organizovaní podobných aktivít.
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3.

VYHODNOTENIE

PLNENIA

KONCEPCIE

KULTÚRU V

KSK

STAROSTLIVOSTI O TRADIČNÚ ĽUDOVÚ

NA OBDOBIE ROKOV

2008-2015

Vzhľadom na poslanie a činnosti knižnice v zmysle zákona č. 183/2000 o
knižniciach, ako aj v zmysle zriaďovacej listiny, knižnica utvára, uchováva a
sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, odborne
spracúva a sprístupňuje regionálnu bibliografiu. Knižnica sa snaží o maximálne
získavanie a zachovávanie akýchkoľvek materiálov a dokumentov týkajúcich sa
nášho regiónu. Činnosť regionálneho úseku, ako aj ostatných úsekov je
orientovaný týmto smerom, informovať a vzdelávať našich používateľov o
histórii, dianí a aktivitách v regióne, realizuje sa priebežne a to v terénnom
zbere materiálov, informácií a ich následnom spracovaní sa realizuje priebežne
niekoľko rokov:
1.

Ľudové klenoty - pokračujeme v terénnom zbere ľudovej

slovesnosti. Naším ďalším zámerom je zozbierané materiály aj v nárečí zachovať
na zvukom nosiči.
2.

Tajomstvá knižnice – pokračovali sme v realizácii výstav

z regionálnych materiálov počas celého roka
3.

Doplňovanie regionálnej databázy – naďalej sa priebežne dopĺňa

informačnými materiálmi z regiónu. Existujúce databázy:
Región v pohľadniciach - 992 ks,
Kalendár výročí osobností regiónu - vydáva sa v 5.ročných cykloch,je
zverejnený na web stránke knižnice:www.kniznica-rv.sk
Potulky po Rožňavskom cintoríne - 3630 záznamov
Regionálne osobnosti -1503 záznamov, a 449 záznamov- spisovatelia,
hudobníci, výtvarníci,
Regionálne články : Rožňava okres v tlači ( do r. 1995)- 13 757 záznamov,
Regionálne články (elektronicka databáza - 19650 záznamov)
Retrospektívna databáza: Rozsnyó Hiradó 1874-1893, výber - 2051 záznamov,
Šafárikov kraj 1934 - 1947, výber. - 903 záznamov
4.

Míľniky nášho života

- priebežne sa spracovávajú pamätné

tabule, busty, pamätníky v meste a okrese s popisom, materiál sa postupne
kompletizuje a pripravuje k vydaniu
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6.

Osobnosti regiónu - priebežne sa zbierajú informácie o

osobnostiach regiónu terénny zber informácií, aj cez web stránku. Zatiaľ je v
databáze 1476 záznamov
7.

Regionálne súťaže s cieľom poznávania osobností, histórie,

pamiatok a krás regiónu:Za krásami Slovenského krasu, Slovensko v histórii
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4. ŠTANDARDIZÁCIA REGIONÁLNYCH KNIŽNÍC
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v uplynulom roku sa snažila plniť
štandardy a výkonnostné indikátory knižníc, ktoré sa pilotne začali sledovať po
prijatí Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja.
Miesto sídla knižnice, mesto Rožňava má 18 880 obyvateľov, čiže naša
organizácia spadá pod limit sídla - do 20 tis. obyvateľov.
1.Počet knižničných jednotiek získaných kúpou, ročná obnova KF ako
celku (2% )
Súčasný celkový stav knižničného fondu je 101 963kn.j.,knižný fond pozostáva
z počtu 96 418 kn.j. čiže 2% obrat by bol potrebný v počte 1928kn.j.
2. Suma finančných prostriedkov na nákup KF (10€ na kn.j.)
Na nákup KF bolo v roku 2011 použitých
V zmysle odporúčaných štandard by bolo potrebné nakúpiť 1928kn.j. po 10€ čo
predstavuje 19 283 €, ktoré sú potrebné na doplnenie KF
3. Počet titulov periodík (50-80)
Odoberali sme 38 periodík.
4. Počet PC s internetom pre verejnosť (1/200-600)
v súčasnosti je k dispozícii pre verejnosť 11 počítačov.
5 .Týždenný počet prevádzkových hodín (50)
Výpožičný čas pre verejnosť bol 44 hodín, s rezervou 4 hod., kedy sa realizovali
objednané aktivity počas dňa, ktorý bol v týždni pre verejnosť zatvorený
6. Počet študijných miest (40- 50) (miesta v študovni, čitárni a VPBI)
V knižnici je k dispozícii na štúdium 44 miest
7. Výpožičky na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti
(60-70%)
15 459,66výpožičiek na 1 zamestnanca
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8. Výpožičky na 1 čitateľa (min.20/rok)
47,57 kn.j. na 1 používateľa
9. Percento čitateľov z počtu obyvateľov (10-15%)
15,49%
10. Počet platených akcií, služieb a podujatí
6
11. Počet AVD v KF (1-3%)
4,30%

36

C/

VYHODNOTENIE

PLNENIA ÚLOH NA ÚSEKU HOSPODÁRENIA A
PREVÁDZKY

1. ORGANIZAČNÁ

SCHÉMA

Riaditeľka :
Útvar knižnično-informačných služieb:
Vedúca útvaru: momentálne neobsadené
Úsek náučnej literatúry:
2 x knihovník - odborná knihovnícka činnosť , bibliografická a rešeršná
agenda,medziknižničné výpožičky, poskytovanie informácií, výpožičná služba,
individuálna práca s rôznymi vekovými kategóriami používateľov, príprava a
realizácia vzdelávacích podujatí
1x knihovník, správca knižnično-informačného systému - odborná knihovnícka
činnosť , poskytovanie informácií, výpožičná služba, individuálna práca s rôznymi
vekovými kategóriami používateľov, poradenská činnosť, zabezpečovanie
prevádzky knižnično-informačného systému, spracovanie vstupných a
výstupných dát, bezpečnosť dát, realizácia elektronických služieb v organizácii
pre používateľov
Úsek beletrie: 1 knihovník : odborná knihovnícka činnosť, bibliografická a
rešeršná agenda, poskytovanie informácií, výpožičná služba, individuálna práca
s rôznymi vekovými kategóriami používateľov, príprava a realizácia vzdelávacích
podujatí, práca s periodika, spracovanie záznamov
knihovník : momentálne pozícia neobsadená
Úsek literatúry pre deti a mládež: 1 knihovník - odborná knihovnícka
činnosť , bibliografická a rešeršná agenda, poskytovanie informácií, výpožičná
služba, individuálna práca s detským používateľom, príprava a realizácia
kultúrno-vzdelávacích podujatí,
Úsek umenia, hudby a multimediálna študovňa: 1 knihovník - odborná
knihovnícka činnosť , bibliografická a rešeršná agenda, poskytovanie informácií,
výpožičná služba, individuálna práca s rôznymi vekovými kategóriami
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používateľov, príprava a realizácia kultúrno-vzdelávacích podujatí oblasti hudby a
umenia
Úsek doplňovania a spracovania KF: 1 knihovník -odborná knihovnícka,
bibliografická činnosť, spracovávanie záznamov pre súborný katalóg, práca s
automatizovaným informačnými zdrojmi,vo výpožičných službách, poradenská
činnosť, individuálna práca s čitateľom
Úsek regionálnej literatúry a bibliografie, metodik: 1 knihovník - odborná
knihovnícka, bibliografická, informačná a metodická činnosť, spracovávanie
záznamov pre národnú bibliografiu a súborný katalóg, práca s automatizovaným
informačnými zdrojmi,vo výpožičných službách, poradenská činnosť, individuálna
práca s čitateľom , rešeršná služba,spracovávanie a vytváranie regionálnych
záznamov a databáz
Pobočka JUH: 1 knihovník - odborná knihovnícka činnosť , bibliografická a
rešeršná agenda, poskytovanie informácií, výpožičná služba, individuálna práca s
rôznymi vekovými kategóriami používateľov, príprava a realizácia kultúrnovzdelávacích podujatí

Útvar ekonomicko-technických služieb
Vedúca útvaru, 1 ekonómka : komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend,
spracovanie mzdovej agendy, rozpočtovanie a financovanie, zabezpečovanie
správy majektu
1 vodič, údržbár, kurič (úväzok 4hod.) : vedenie a bežná údržba motorového
vozidla, údržba objektu (drobné murárske, stolárske, inštalatérske, záhradnícke
práce), vykurovanie objektu, zabezpečovanie prevádzky kotolne
1 upratovačka : upratovanie všetkých priestorov a pobočky, čistenia kobercov,
okien, kníh, regálov
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2. ORGANIZAČNÁ,

RIADIACA, KOORDINAČNÁ, KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, ako samostatný právny
subjekt, sa riadila základnými dokumentmi: Zriaďovacou listinou, Organizačným
poriadkom, Pracovným poriadkom, Knižničným a výpožičným poriadkom, Plánom
práce na rok 2011, Stratégiou rozvoja kultúry v Košickom kraji, Stratégiou
rozvoja slovenského knihovníctva.
Výpožičný čas knižnice pre verejnosť bol od pondelka do soboty 44 hodín, a
4 hodiny pre dopredu objednané aktivity v jeden deň (štvrtok), keď neboli
výpožičné hodiny pre verejnosť. Na pobočke pracovala jedna knihovníčka a boli
upravené výpožičné hodiny pre verejnosť na 30 hodín týždenne.
Práca bola koordinovaná rozpisom služieb na jednotlivých úsekoch a v
centrálnej výpožičke tak, aby sa mohli realizovať všetky kultúrno-vzdelávacie
aktivity pre verejnosť. Na príprave väčších podujatí sa samozrejme podielala
väčšina zamestnancov tak, aby nebola ohrozená výpožičná služba pre verejnosť.
Porady zamestnancov knižnično-informačných služieb sa konali pravidelne raz do
mesiaca, v prípade potreby aj viackrát.
Kontrolná činnosť prebiehala na úseku ekonomickom, kontrolou pokladne,
predbežnou kontrolou a priebežnou kontrolou riaditeľkou. Pravidelne každý
týždeň, bol generovaný kontrolným systémom stav kont používateľov a zasielané
boli upozornenia a upomienky pri nedodržaní Knižničného a výpožičného
poriadku.

3. SYSTÉM

OCHRANY OBJEKTOV

Budova Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského sa nachádza v ohradenom
areáli s dvomi vstupmi. Budova má taktiež dva vstupy: pre verejnosť a služobný
vchod. Ochrana budovy je zabezpečená EZS.
Knižnično informačný systém je prevádzkovaný na vlastnom servri, ktorý
je chránený z von Firewalom a tiež softwérovým firewalom.
Klientske počítače majú antivírový program. Počítačová sieť pri vstupe do servra
je chránená prepäťovými ochranami.
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Druhý server pre počítače s prístupom verejnosti, je napojený na internet cez
prvý server.
Pracovný počítač na ekonomickom úseku je chránený ADSL firewalom a
antivírovým programom.
Záložný zdroj v prípade výpadku prúdu zabezpečuje servre, PC na ekonomickom
úseku, PC na centrálnej evidencii a telefónnu ústredňu.

4. BEZPEČNOSŤ

PRÁCE

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

5. EKONOMICKÉ

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIA EFEKTÍVNOSTI PREVÁDZKY

Organizácia neustále reaguje na znižovanie nákladov a zvyšovanie
efektívnosti prevádzky, znižovaním osvetlenia v budove, došlo k zníženiu počtu
svetidiel, zostali len v minimálne nutmom počte, žiarovky boli vymenené za
úsporné , maximálne šetrenie vodu, nastaveni nízkeho prúdu vody, kde to
vieme, obmedzenia teploty počas vykurovacieho obdobia.
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I. VYHODNOTENIE

EKONOMICKEJ ČINNOSTI

I. HOSPODÁRENIE A PRACOVNÍCI KNIŽNICE
1. HOSPODÁRENIE
Príspevok na činnosť
V súlade s § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s
uznesením č. 177/2010 Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa
06.12.2010 nám bol stanovený rozpočet bežných výdavkov na rok 2011
Bežný transfér (600) -

–

Program 0040100

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov dňa 30.03.2011 rozpočtovým opatrením B1 nám bol upravený
rozpočet bežných výdavkov súvisiacich s činnosťou a nákupom knižničného
fondu
Rozpočet pred úpravou
Bežný transfér (600) – zdroj 41-001

0

Úprava

Upravený rozpočet

+ 1.557,- €

+ 1.557,- €

Program 0040200

Dňa 04.07.2011 Rozpočtovým opatrením č. B2 na základe rozhodnutia
predsedu KSK

nám bol upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2011

Rozpočet pred úpravou
Bežný transfér (600) – zdroj 41-001

137.510,- €

Úprava

Upravený rozpočet

+684,- €

138.194,- €

Program 0040100

Na základe zmlúv č. MK-KI/2011/2.1 a MK-KI/2011/2.5 uzatvorenej s
Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu,
obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektov nám bol
upravený rozpočet Rozpočtovým opatrením B3 upravený rozpočet
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Rozpočet pred úpravou
Bežný transfér (600) - zdroj 111-005

Úprava

Upravený rozpočet

+5.550,- €

5.550,- €

Program 0040200

Projekty : Zaujímavé informácie a služby pre všetkých
Nové knihy všetkým

1.050,4.500,-

Dňa 14.11.2011 Rozpočtovým opatrením č. B4 , z dôvodu dofinancovania
projektov,na ktorých realizáciu poskytlo Ministerstvo kultúry SR v zmysle
uzatvorených zmlúv dotáciu, nám bol upravený rozpočet
Rozpočet pred úpravou
Bežný transfér (600) – zdroj 41-001 ) 1.557,- €

Úprava Upravený rozpočet
+528,- €
2.085,- €

Program 0040200

Dňa 01.12.2011 Rozpočtovým opatrením B5 – z dôvodu nevyčerpania
dotácie poskytnutej MK SR na projekt „ Zaujímavé informácie a služby pre
všetkých “ mám bol upravený rozpočet
Rozpočet pred úpravou

Úprava

Upravený rozpočet

Bežný transfér (600) – zdroj 111- 005
Program 0040200

5.550,- €

-11,60 €

5.538,40 €

Dňa 14.12.2011 Rozpočtovým opatrením B6- na základe rozhodnutia
predsedu Košického samosprávneho kraja nám bol upravený rozpočet bežných
výdavkov
Bežný transfér (600) – zdroj 41-001
Program 0040100

138.194,-€

+ 568,- €

138.762,- €

Dňa 19.12.2011 Rozpočtovým opatrením č. B7 na základe zmluvy č. MKKI/2011/9.2 o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom kultúrnych poukazov
nám bol upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2011
Rozpočet pred úpravou

Úprava

Upravený rozpočet

Bežný transfér (600) – zdroj 111-005
Program 0040100
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0,- €

+477,- €

477,-€

Celková rekapitulácia bežných transférov podľa zdrojov a programov
- zdroj
rozpočet
41-001
41-001
111-005
111-005
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Program

Rozpočet pred úpravou

0040100
0040200
0040200
0040100

137.510,00
1.557,00
5.550,00
0

Úprava
+ 1.252,00
+
528,00
11,60
+
477,00

Upravený
138.762,00
2.085,00
5.538,40
477,00

HODNOTENIE VÝŠKY NÁKLADOV
sPOTREBOVANÉ NÁKUPY
Položka

Pôvodný
rozpočet v €

Upravený
Čerpanie
rozpočet v € rozpočtu v €

%

Interiérové vybavenie

0

380,00

375,46

99

Výpočtová technika

0

1.200,00

1.195,76

99

Prevádzkové stroje, prístroje

0

200,00

190,00

95

1.800,00

9.200,00

9.156,22

99

300,00

1.200,00

1.196,46

99

CD

0

20,00

19,50

97

Pohľadnice

0

10,00

2,40

24

500,00

450,00

443,86

99

0

180,00

179,71

99

Kancelárske potreby

500,00

957,67

936,77

98

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

250,00

250,00

237,98

95

0

10,00

6,62

66

Materiál na opravu a údržbu

100,00

95,00

91,22

96

Všeobecný materiál

300,00

750,00

742,10

99

Materiál na podujatia

0

750,00

707,67

94

Spotreba materiálu

3.750,00

15.652,67

15.512,77

99

Knihy
Časopisy

PHM a mazadlá
Papier kancelársky, tabelačný

Autodiely

Spotrebované nákupy zahŕňajú nákup kníh, novín, časopisov, kancelárskych
potrieb, tonerov, papiera, pohonných hmôt a mazadiel, čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov, materiál na bežné opravy a údržbu.
V roku 2011 sme získali finančné prostriedky na projekt „Zaujímavé
informácie a služby pre všetkých“,z ktorého sme mohli zakúpiť 2 PC a 2 ks
laserovú čítačku na čiarové kódy.
Z projektu „Nové knihy všetkým“ sme zabezpečili nákup knižničného fondu.
Taktiež sme získali prostriedky na projekt „Nový svet rozprávok, fantázie a
dobrodružstiev od Karpatskej nadácie, z ktorého sme zatraktívnili priestory
detského úseku a realizovali vzdelávacie aktivity pre deti a mládež.
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SPOTREBA ENERGIE
Položka

Pôvodný

Upravený
rozpočet

rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

%

Elektrická energia

2.600,00

2.800,00

2.786,42

99

Tepelná energia

1.900,00

2.000,00

1.931,27

96

Zemný plyn

3.500,00

3.500,00

3.442,99

98

700,00

415,00

408,44

98

8.700,00

8.715,00

8.568,89

98

Voda
Energie spolu

V organizácii sú prijímané úsporné opatrenia na maximálne šetrenie
s energiami, ktoré sú pravidelne mesačné sledované.

OPRAVY A UDRŽIAVANIE
Položka
Bežné O a Ú interiérového vybavenia

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

%

500,00

1.800,00

1.619,37

90

50,00

100,00

64,80

65

Bežné O a Ú budov

200,00

2.800,00

2.756,27

98

Revízie

900,00

1.300,00

1.251,03

96

1.650,00

6.000,00

5.691,47

95

Bežné O a Ú prevádzkových strojov

O a Ú spolu

Z položky opráv boli hradené náklady za opravu kancelárskej techniky a
zabezpečenie pravidelných revízií na zabezpečovacom zariadení, plynových
kotlov, hasiacich prístrojov a hydrantov, tlakových nádob, kontrola
elektrospotrebičov. Zároveň v rámci údržby sme zrealizovali výmenu podláh v 3
miestnostiach, opravu, resp. výmenu obkladačiek v sanitárnych zariadeniach,
nakoľko boli opadané a ohrozovali bezpečnosť. Taktiež sme zrealizovali výmenu
krytiny na vstupnom prístrešku, ktorá bola rozbitá od krupobitia.
V rámci úsporných opatrení sme odstavili výťah, čo malo za následok úsporu
nákladov tak na energiách, ako aj na revíziách.
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CESTOVNÉ NÁKLADY
Položka
Cestovné tuzemské

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

200,00

Čerpanie
rozpočtu

300,00

%
279,47

93

Z tejto položky boli hradené cestovné náhrady pri služobných cestách
vykonaných zamestnancami Gemerskej knižnice.

OSTATNÉ SLUŽBY
Položka
Školenia, semináre

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

%

0

15,00

13,70

93

Nájomné budov

12,00

12,00

12,00

100

Prenájom P.O.Box

48,00

50,00

48,60

98

Parkovné, diaľničné nálepky

50,00

50,00

50,50

101

Telefón

540,00

550,00

545,84

99

Mobilný telefón

350,00

350,00

344,52

99

Internet

350,00

540,00

531,93

99

Poštovné

800,00

970,00

966,35

99

Udržiavanie software - zmluvné

700,00

680,00

675,86

99

Software - rozšírenie

100,00

105,00

103,68

99

Stočné

300,00

330,00

315,62

96

Iné ostatné služby

200,00

510,00

504,99

99

3.452,00

4.162,00

4.113,59

99

Služby spolu

Tieto položky zahŕňajú náklady na školenia, prenájom poštového priečinka,
symbolické nájomné za pobočku Juh, náklady na telefóny, internet, poštovné,
koncesionárske poplatky, služby požiarneho technika, stočné a iné.
Zvýšené náklady sme zaznamenali na poštovnom, a to z dôvodu zvýšených
požiadaviek na MVS.
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Ďalej sú tu zahrnuté náklady na zmluvné služby za udržiavanie softwarov,
ktoré platíme za knižničný program Virtua pre SNK a Softip, ako aj predlženie
licencie na antivírusový program.
SOCIÁLNE NÁKLADY

Položka

Pôvodný
rozpočet

Prídel do sociálneho fondu
Dávka DPN
Príspevok na stravu
Náklady spolu

Upravený
rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

%

1.000,00

1.000,00

978,68

98

250,00

250,00

153,93

62

4.700,00

4.700,00

4.595,02

98

5.950,00

5.950,00

5.727,63

96

Tvorba sociálneho fondu v roku 2011 predstavovala 1,25% zo zúčtovaných
miezd v zmysle zákona.
Náklady na dávku pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá je vyplácaná
zamestnávateľom prvých 10 dní PN, predstavovala čiastku 153,93 €.
Na zabezpečenie stravovania sme poskytovali stravné lístky zamestnancom v
hodnote 3,60 € , na ktoré organizácia priplácala 55% výšky stravného lístka, t. j.
1,98 €.

2. STAV PRACOVNÍKOV
ČERPANIE OSOBNÝCH NÁKLADOV

Položka

Mzdy zamestnancov
OON
Mzdové náklady spolu
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Pôvodný
rozpočet

Upravený

Čerpanie

rozpočet

rozpočtu

%

89.040,00

86.678,00

86.677,77

100

550,00

150,00

150,00

100

89.590,00

86.828,00

86.827,77

100

K 1.1. 2011 pracovalo v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave 13
pracovníkov v stálom pracovnom pomere , z čoho 1 pracovník je na 4 hodinový
úväzok. Priemerný mesačný plat v roku 2011 dosiahol výšku 555,62 €.
Mzdové náklady všetkých zamestnancov GK PD v prepočte na jedného čitateľa
sú 29,63 € (86.677,77/2.925)
Mzdové náklady zamestnancov GK PD v Knižnično-informačných službách v
prepočte na jedného čitateľa sú 24,13 € (70.571,39/2.925).

Stav pracovníkov k 31.12.
Priemerný evidenčný stav
prepočítaný

Rok 2010

Rok 2011
13,5

12,5

13

13

2

2

11

11

- zamestnanci so ZPS

1

1

- zamestnanci na dobu určitú

1

1

Mimo evidenčný stav

0

0

- materská dovolenka

0

0

Priemerný evidenčný stav vo
fyzických o
- v tom muži
- ženy

Čerpanie mzdových nákladov je nasledovné :
- tarifné mzdy
- riadiaci príplatok
- osobný príplatok
- nadčasový príplatok
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67.700,29
1.777,23
9.692,42
347,83

- odmeny jubilejné

1.050,00

- odmeny

5.060,00

POISTNÉ DO FONDOV
- Odvody na zdravotne poistenie

8.544,70

- Odvody na nemocenské poistenie

1.204,76

- Odvody na starobné poistenie

12.134,35

- Odvody na invalidné poistenie

2.599,69

- Odvody na poistenie v nezamestnanosti

866,14

- Odvody na úrazové poistenie

693,85

- Odvody na poistenie do RFS

4.116,47

- Odvody na garančné poistenie

214,97

Zákonné sociálne poistenie spolu

30.374,93

Odvody poistného boli uhrádzané do všetkých poisťovní v termíne
splatnosti výplat v priebehu celého roka.

OSTATNÉ NÁKLADY
Položka
Daň z nehnuteľnosti

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

%

1.100,00

400,00

371,90

93

40,00

740,00

529,56

72

240,00

240,00

130,00
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Ostatné finančné náklady

50,00

50,00

50,25

100

Ostatné náklady spolu

1.430,00

1.430,00

1.081,71

76

Ostatné poplatky
Členské príspevky

Z týchto položiek bola zaplatená daň z nehnuteľnosti, poplatky za odvoz
komunálneho odpadu a bankové poplatky za operácie. Členské príspevky sú
platené do SAK a SSK.
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ODPISY DHIM
Odpisy DHIM boli zúčtované v roku 2011 vo výške 18.329,63 € , a to
- odpisy dlhodobého NHM a HIM – VÚC
- odpisy dlhodobého HIM z Fondu reprodukcie
- odpisy dlhodobého HM EÚ

16.951,50
295,35
1.082,78

HODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH PRÍJMOV

Vlastné príjmy sme dosiahli vo výške 11.465,27 €, ktoré pozostávajú z
poplatkov za členské, upomienky, fotokópie, MVS, rešerše a iné.
Tieto príjmy sa nám podarilo zvýšiť oproti plánovaným príjmom, ktoré sme mali
naplánované vo výške 8.000 €.

DOSIAHNUTÝ HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDOK
Celkové náklady na činnosť
Príspevok od zriaďovateľa

181.390,38 €
140.847,00

Príspevok od MK SR – granty

6.015,40

Príjmy za knižničné služby

11.465,27

Ostatné výnosy z prev. činnosti
Zúčtovanie zákonných rezerv
Úroky
Výnosy z kapitálových transférov

272,49
3.586,06
23,73
16.951,50

Výnosy k kapitálových transférov od EÚ

1.082,78

Výnosy mimo VS – Karpatská nadácia

1.500,00
181.744,23

Dosiahnutý HV za rok 2011
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353,85

Dosiahnutý hospodársky výsledok v roku 2011 je zisk 353,85 €. Tento zisk
sa nám podarilo dosiahnuť

prekročením vlastných príjmov, úsporou energií a

materiálu, ako aj dlhodobou PN pracovníčky.

KAPITÁLOVÝ TRANSFÉR
Kapitálový transfér v roku 2011 nám nebol poskytnutý.
SOCIÁLNY FOND
Stav fondu l1.1.2011

26,80

Tvorba za rok 2011

978,68

Zdroje spolu

1.005,48

Čerpanie fondu :
Príspevok na stravné lístky

1.000,68

Čerpanie spolu

1.000,68

Zostatok k 31.12.2011
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4,80

STAV MAJETKU GEMERSKEJ KNIŽNICE

V zmysle príkazu predsedu KSK č. 6/2009, 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 1.1.2011

Prírastok

Úbytok Stav k
31.12.2011

Nehmotný majetok

073

2.247,77

0

0

2.247,77

Stavby

021

562.994,33

0

0

562.994,33

Stroje,prístroje

022

96.273,55

0

0

96.273,55

Dopravné prostriedky 023

12.590,45

0

0

12.590,45

Drobný dlh.majetok

028

42.957,86

1.761,22

0

44.719,08

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

8.783,06

166,29

0

8.949,35

Knižničný fond

OTE

292.439,70

12.775,09

2.489,40

302.725,39

1,032.767,57

14.702,60

2.489,40

1,044.980,77

Majetok spolu

Prírastok majetku predstavuje nákup 2 ks počítačových zostáv, 2 ks čítačky
čiarových kódov, clip rámov, mapy sveta a taburetky pre úsek detí a mládeže.
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Čerpanie rozpočtu za obdobie 2010 - 2011

Ukazovatele - príjmov

Príjmy spolu

Čerpanie rozpočtu za
rok 2011 v €

Čerpanie rozpočtu za
rok 2010 €

160.327,67

160.352,53

11.465,27

11.211,19

11.465,27

11.211,19

5.749,16

5.843,39

23,73

21,03

272,49

1.545,31

212 – Príjmy z vlastníctva
212003 – Prenájom objektov
212004 – Prenájom strojov a
zariadení
220 – Administr. a iné poplatky
a platby
223001 – Príjmy za služby
Príjmy z vložného
Príjmy zo vstupného, zápisného
243 – Príjmy z účtov finančného
hospodárenia
292 – Ostatné príjmy
311 - Granty
312 – Transféry v rámci verejnej
správy
312001 – zo ŠR

1500
146.862,40

147.575,00

6.015,40

5.987,00

140.847,00

141.588,00

312007 – z rozpočtu obce
312008 – z rozpočtu VUC
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Ukazovatele -výdavky

Čerpanie rozpočtu za
rok 2011 v €

Čerpanie rozpočtu za
rok 2010 v €

157.525,79

160.435,67

86.249,12

87.117,03

73.658,52

78.604,38

612 - Príplatky

5.430,60

5.372,65

614 - Odmeny

7.160,00

3.140,00

620 – Poistné

30.106,16

29.175,94

630- Tovary a služby

40.840,18

43.231,95

279,47

309,32

279,47

309,32

11.363,67

10.845,50

632001- energie

7.717,11

7.673,85

632002- vodné, stočné

1.122,88

706,28

632003- poštovné a telekomunikačné
služby

2.523,68

1.931,67

15.200,31

11.990,19

500,98

429,93

4.445,44

6.098,79

60,60

60,00

8.989,71

13.498,22

13,70

13,50

2.369,78

4.763,56

50,25

32,33

4.650,58

5.079,45

637027 – odmeny zam. v
mimoprac.pomere

150,00

19,00

637035 - dane

683,03

682,41

600- Bežné výdavky
610 – Platy celkom
611 – Tarifné platy

631 - Cestovné
631001- tuzemské
631002- zahraničné
632 – Energie, voda a
komunikácie

633 - Materiál
633016 – reprezentačné
634 – Dopravné
635 – Rutinná a štandardná
údržba
635006 – budov, priestorov a
objektov
636 – Prenájom
637 - Služby
637001 – školenia, kurzy, semináre
637002- konkurzy a súťaže
637003 – propagácia, reklama a
inzercia
637004 – všeobecné služby
637007 – cestovné náhrady
637012 – poplatky, odvody
637014 – stravovanie
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640 - Transféry

330,33

910,75

642012 – odstupné
642013 - odchodné

55

634,00

III. PRÍČINY

PRETRVÁVANIA NEDOSTATKOV

Organizácia má v súčasnosti dlhodobo odstavený osobný výťah, ktorý bol
odstavený z dôvodu nefunkčnosti. Oprava nebola v roku 2011 zrealizovaná, čím
sme v rámci úsporných opatrení získali prostriedky, ktoré by bolo potrebné
vynaložiť na vykonanie revízií pri jeho prevádzke.
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