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IDENTIFIKAČNÁ KARTA ZA ROK 2012
1
NÁZOV ORGANIZÁCIE

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

2
Sídlo

Rožňava, Lipová 3

3
Forma hospodárenia

príspevková

4
Celkový počet zamestnancov
- fyzický / prepočítaný stav
Z toho:
- odborní zamestnanci:
–
ostatní zamestnanci
–
pracujúci dôchodcovia

13 / 12,5
10
3
0

5
Priemerná mzda zamestnancov
2010
511,23
6
Počet spravovaných objektov

2011
555,62

2012
533,06
1

7
Počet podaných projektov (pre realizáciu v roku 2012): 5
- z toho úspešných: 5
- v hodnote (€): 8.243 €
8
Rozpočet
Na prevádzku
Na činnosť

2010
140.646
942

2011
138.762
2085

2012
128.350
3676

2010
141.588
0

2011
140.847
0

2012
132.026
0

9
Transfer od zriaďovateľa

Na bežné výdavky
Na kapitálové výdavky

3

10
Príjmy
(dary, sponzorské, granty a pod.):
Z prenájmu
Z vlatnej činnosti
Iné mimorozpočtové

2010
0
11.211,19
5987

2011
0
11.761,49
7.515,40

2012
0
11.384,47
7146

2010
160.352,53
0

2011
157.525,79
0

2012
171.096,70
22.148,99

11
Výdavky
bežné
kapitálové
12
Náklady na činnosť:
2010
185.374,14

2011
181.390,38

2012
183.289,26

13
Hospodárenie
Náklady
Výnosy
Hospodársky
výsledok

2010
158.374,14
189.606,10
4231,96

2011
181.390,38
181.744,23
353,85

2012
183.289,26
173.027,60
-10.261,66

14
Návštevnosť
- Neplatená:
(celkový počet návštevníkov, divákov, účastníkov na aktivitách organizácie)
platená
neplatená

2010
3075
38157

2011
2925
387 83

2012
27 22
40652

15
Základné knižničné ukazovatele

4

Počet zapísaných čitateľov
Počet výpožičiek

2010
3075
146 480 kn.j.

2011
2925
139 137 kn.j.

2012
2722
134 188 kn.j.

Knižničný fond k 31.12.

103 312 kn.j.

101 963 kn.j.

97 564 kn.j.

A/

ÚVOD

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, príspevkové 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 2012 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, v rámci našim finančných možností.
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, výsledok nebol uspokojivý. Tiež ponuka periodík pre verejnosť bola
relatívne podľa štandardizácie, ale vďaka čitateľom darcom sme ponúkali viac
možností k získavaniu informácií..
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.
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, 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.
V rámci prípravy na prechod na nový knižnično-informačný systém sme
prekontrolovali a zjednotili databázu knižničného fondu, vyradili z fondu
5

poškodené knihy, zastaralé a multiplikáty, taktiež bola prekontrolovaná,
zjednotená a upravená databáza používateľov, aby sme s čo najmenšími
problémami zvládli konverziu a prechod na nový systém.
V letných mesiacoch sme upravovali úsek umenia a hudby, takže boli
obmedzené služby na tomto úseku, časť knižničného fondu bola presunutá na iné
pracovisko, ale aj napriek tomu sme zaevidovali nižšie výpožičky.
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:
1 136 kn.j.
Plán: 700 kn.j.
Úbytky KF:
5 535 kn.j.
1000 kn.j.
Celkový stav KF:
97 564 kn.j.
Doplňovanie knižničného fondu sa realizovalo na základe spolupráce s
vydavateľstvami a distribučnými agentúrami. Odoberali sme 39 titulov a 44
exemplárov novín a časopisov, z toho 5 zahraničných (české a maďarské), 4
bezplatne a 35 platených. Vďaka priaznivcom našej knižnice, sme mohli
používateľom ponúknuť ešte ďalších 19 titulov periodík, ktoré nám darovali.
Celkový knižničný fond Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského predstavuje
97 564 kn. j., vo finančnom vyjadrení 307 901,67 €. Oproti roku 2011 je
knižničný fond menší o 5 535 kn.j. Knižničný fond bol očistený od multiplikátov,
poškodených kníh a zastaralých titulov, vzhľadom k tomu, že sme sa pripravovali
na prechod na nový knižnično-informačný systém.
Vo voľnom výbere je 74,4 % knižničného fondu a v sklade 25,6 %.
V sklade je 23 792 kn.j. a na pobočke JUH je v sklade 1221 kn.j. Spolu 25013
kn.j.
Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF:
Knihy a špeciálne dokumenty:
2 424,62 €
Periodiká:
1 245,37 €
Spolu:
3 669,99 €
Čerpanie grantu na nákup KF:
Príspevok Ministerstva kultúry SR:
Vlastné zdroje:
Spolu:

4 000,00 €
528,15 €
4 528,15 €

Čerpanie financií na nákup KF spolu:
Knihy a špeciálne dokumenty:
Periodiká:
Pohľadnice:
Spolu:

6 952,77 €
1 245,37 €
4,40 €
8 202,54 €

Prírastky KF spolu 1136 kn.j.
z toho: krásna literatúra pre dospelých …................... 310 kn.j.
náučná literatúra pre dospelých …................... 510 kn.j.
náučná literatúra pre deti …...........................
44 kn.j.
krásna literatúra pre deti …............................ 264 kn.j.
špeciálne dokumenty ….................................
8 kn.j.
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V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského pribudlo vďaka finančným prostriedkom
z grantu MKSR o 129 titulov viac oproti predchádzajúcemu roku 2011.
Rok Počet kníh/počet titulov
2011
2012

988/988
1128/1103

Počet špeciálnych
dokumentov/ počet titulov
19
8

Spolu počet/ počet titulov
1007/1007
1136/1111

Čistý fond:
Knihy : .......................................... 92016 kn.j........................ 94,31%
Špeciálne dokumenty : ................ 5 520 kn.j........................
5,69%
z toho :- audiovizuálne dokumenty …. .4 393 kn.j. …........…......... 4,50 %
- iné špeciálne dokumenty …... . 969 kn.j. …...............…..
0,99 %
- elektronické dokumenty ….... 147 kn.j. …................…
0,15 %
- mikroformy
….... .. . 39 kn.j. …...............….
0,05 %
Spolu :
97 564 kn.j.
100%
Rozbor knižničného fondu:
Odborná literatúra pre dospelých ............. 37 226 kn.j.
Krásna literatúra pre dospelých ............. 36 674 kn.j.
Odborná literatúra pre deti
............. 4 577 kn.j.
Krásna literatúra pre deti
............. 19 087 kn.j.
Spolu :
97 564 kn.j.

Podľa spôsobu nadobudnutia pribudlo:
Kn. j.

Nadobúdacia cena v €

Hodnota kn. Fondu v €

kúpou

241

2424,62

3005,86

grantom

459

4528,15

5783,95

darom

377

0

2940,15

náhrada

31

0

245,54

preprírastkované

Spolu

28
1136

0
6952,77

12178,4

Knižničné jednotky získané kúpou a grantom:
Kn.j.

Nadobúdacia cena

Hodnota kn.
fondu

Krásna liter. pre dosp.

188

1724,41

2161,54

Odborná liter. pre
dosp.

355

4175,54

5320,28

Krásna liter. pre deti

147

988,33

1340,22

Odborná liter. pre deti

10

64,49

77,77

Spolu

700

6952,77

8899,81
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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 …................... 2719 kn.j.
krásna literatúra pre deti …............................. 2055 kn.j.
náučná literatúra pre dospelých …................... 607 kn.j.
náučná literatúra pre deti …........................... 154 kn.j.
Z našich fondov ubudlo 5535 kn.j. v hodnote 7002,12 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. Taktiež bol prečistený knižničný fond od multiplikátov, ktoré sa
nepožičiavali, alebo boli poškodené, aj vzhľadom k tomu, že prechádzame na
nový knižničný systém.
Literatúra bola vyradená z dôvodu: multiplikátov 4777 kn.j., nahradených 31
kn.j., poškodených 353 kn.j., zastaralých 359 kn.j.,uhradených 12, chýbajúcich 3
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 24,64% kn.j chránených
ochrannými kódmi.
Zvukové knihy
V rámci dohody s partnerskou knižnicou pre nevidiacicch v levoči bola v
priebehu roka realizovana 4 krát výmena 15 súborov zvukových kníh na 250
kazetách a 25 súborov zvukových kníh na 250 Cdna MP3. Zaevidovaných máme
9 používateľov, ktorým bolo požičaných 227 zvukových kníh
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2. SLUŽBY
2.1. POUŽÍVATELIA
Registrovaní používatelia a návštevnosť

Používatelia spolu

ROK 2011
2925

ROK 2012
2722

ROZDIEL
-203

Dospelí

2124

2001

-123

Deti

801

721

-80

Počet návštevníkov
Používatelia prístupu na
internet

38783

40652

1869

4592

3771

-821

Návštevníci web stránky

50158

93943

43785

Návštevníci online služieb

87600

61050

-26550

Rozbor používateľov podľa kategórií
Rok 2011
Deti / Dospelí Spolu
Centrálna budova

577 / 1802

Pobočka JUH

224 /

SPOLU

801 / 2124

322

Rok 2012
Deti/Dospelí

Spolu

2379

544/1719

2263 (-116)

546

177/282

2925

721/ 2001

459

(-87)

2722

Došlo k miernemu poklesu dospelých aj detských používateľov, 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 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
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 3771 používateľov internetu, čo je pokles oproti
predchádzajúcemu roku o 821 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 a
10

psychický vývoj 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 obmedzených 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.
Používateľom sme ponúkali 2 denníky, 8 týždenníkov, 15 mesačníkov a 10
štvrťročníkov, 4 prílohy iných periodík a 5 titulov sme dostávali bezplatne. Naši
priaznivci nám v priebehu roka pravidelne formou darov dodávali iné tituly, ktoré
boli požičiavané. Tak sme mohli ponúknuť používateľom ďalších 19 titulov
periodík rôzneho žánru.
Vypožičaných bolo 134 961 kn.j. čo je oproti minulému roku pokles o
4176 kn.j. Absenčných výpožičiek sme dosiahli 127 765, ktoré zahŕňajú krásnu a
odbornú literatúru pre dospelých, krásnu a odbornú literatúru pre deti a
výpožičky periodík. Výpožičky špeciálnych dokumentov sú samostatne sledované
a sú zahrnuté v celkových výpožičkách.
V rámci medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) sme pre iné knižnice poskytli
132 kn.j., čo je poklest oproti minulému roku o 7 kn.j. Našim používateľom sme
zabezpečili z iných knižníc 1117 kn.j., z toho 482 knižničných jednotiek a 408
článkov, čo je pokles oproti minulému roku o 116 kn.j. a 227 zvukových kníh v
rámci výmeny súborov z partnerskej knižnice Slovenskej knižnice pre nevidiacich
Mateja Hrebendu v Levoči.
Je to určitá signalizácia o rezervách v našom knižničnom fonde odbornej
literatúry. Taktiež v získavaní požadovaných knižničných titulov z iných knižníc
sme obmedzovaní určitými limitmi, ktoré si stanovili knižnice. Pokiaľ nie sú
vrátené požičané tituly určitého počtu, nedostaneme požadované ďalšie tituly.
Zabezpečili sme pre potreby používateľov 1 medzinárodnú MVS z inej knižnice.
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Výpožičky

Rok 2011

Rok 2012

Výpožičky spolu

139137

134961

Rozdiel
-4176

Absenčné výpožičky:

133788

127765

6023

krásna pre dospelých

58814

58186

-628

odborná pre dospelých

38430

34872

-3558

krásna pre deti

25205

24291

-914

odborná pre deti

6312

5904

-408

periodiká

10376

11708

1332

špeciálne dokumenty

2031

3322

1291

Prezenčné výpožičky

5349

7196

1847

MVS iným knižniciam

139

132

-7

MVS z iných knižníc

1006

1117

111

MMVS iným knižniciam

0

0

0

MMVS z iných knižníc

5

1

-4

Na propagáciu kníh sme využívali výstavky, kde sme prezentova
li 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, začali sme realizovať
večerné verejné čítania s účasťou hostí v kaviarni, kde verejnosti sú
prezentované zaujímavé tituly.
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.
Používatelia pri osobnej návšteve knižnice, tak v centrálnej budove, ako aj
na pobočke JUH dostávali oproti podpisu 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 1899, čo predstavuje zvýšenie o 198kn.j..
Naďalej boli realizované pre našich používateľov elektronické SMS služby:
176 SMS upozornenie používateľom na vrátenie rezervovaného knižničného
titulu, 307 SMS výzva ako druhú i tretiu upomienku aj na periodiká. Odoslaných
bolo 1534 SMS cez mobilných operátorov, v ktorých sme oznamovali čitateľom
vrátenú rezerváciu. 483 SMS bolo odoslaných v rámci oznamov o MVS.
Pre používateľov, ktorí nám poskytli e-mailové adresy boli zasielané
oznamy o pripravovaných aktivitách a zaujímavostiach v knižnici, a taktiež
upozornenia na končiacu sa dobu výpožičky aj so zoznamom požičaných titulov.
Najviac rezervované boli tieto tituly: Naša mama je bosorka, Seniori v
spektre súčasného sveta, Mentální retardace, Na podpätkoch, Milennium 1,
Sociálná práca so staršími ľudmi …, Tajomstvo, Sociálna patológia, Seniori,
Motivační prvky pri práci se seniori a iné.
Našu webovú stránku navštívilo 93943 návštevníkov čo je oproti
minulému roku nárast o 6343 návštevníkov. Prezretých bolo 736299 stránok,čo
je o 118677 menej stránok ako v minulom roku. 55642 krát sa vyhľadávali
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informácie v Opac katalógu, čo je nárast oproti minulému roku o 5484 a svoje
konto si prezrelo 2555 používateľov, čo je o 74 viac používateľov.
Poskytnutých bolo 9042 faktografických a bibliografických informácií.

Rezervácie
Informácie
SMS oznamy
Rešerše
Web návštevníci
Prezreté stránky

ROK 2011
1701
8660
4195
88
87600
854976

ROK 2012
1899
9042
2500
94
93943
736299

ROZDIEL
198
382
-1695
6
6343
-118677

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
1112 obrazových titulov. Teraz je takto doplnených 8973 knižných titulov. Z
celkového počtu záznamov je 10,52% s obrázkom obálky knihy.
Poskytovala sa pomoc pri vyhľadávaní informácií, rešerší z Opac katalógov,
dopĺňal sa katalóg CD-Rom a DVD, kde pribudlo 40 kn.j.
Poskytnutých bolo 148 elektronických dodávok dokumentov. Elektronické
dodávanie poskytujeme aj pre súkromné osoby na Slovensku alebo v zahraničí.
Objednávky sa realizujú prostredníctvom e-mailu ako MVS.
Novinkou pre skvalitnenie práce, bolo zavedenie automatickej kontroly
občianskych preukazov, ktoré boli evidované ako stratené a odcudzené,.
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2.3. Vzdelávacie a kultúrne podujatia
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, zorganizovala 280
kultúrno - vzdelávacích a informačných podujatí pre verejnosť, ktorých sa
zúčastnilo 9957 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.

2.3.1.

Úsek náučnej literatúry pre dospelých

Hlavným cieľom bolo reagovanie na neustále sa vyvíjajúce potreby a
požiadavky používateľov a pozitívne skúsenosti na nové formy práce
s používateľmi. Zabezpečiť a skvalitniť poskytované knižnično-informačné služby
pre svojich používateľov, realizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia s cieľom
propagovať knižnicu a získavať ďalších používateľov a návštevníkov.
Pripravil 21 podujatí –besied,y prednášky, hovorené bibliografie, prevenčné
a výchovné programy, vzdelávacie programy - tematické prezentácie a
informačné výchovy pre 302 účastníkov.
Prevenčné a výchovné programy boli pripravené pre študentov stredných
škôl hlavne v oblasti: závislosť na alkohole a iných drogách, taktiež vzdelávacie
programy,Informatické výchovy pre stredné školy, Dni spisovného jazyka,
Terapie v ošetrovateľstve, Každá žena môže byť krásna, Kurzy informatiky,
Zdravá výživa – prednášky, Ste to - čo jete prednáška s ochutnávkou
niektorých zdravých jedál, prezentácia Písmo pamäť ľudstva, Poznaj svoj
región - výstava kníh zameraná na poznávanie gemerského regiónu, aktivity pre
Letný detský tábor, Londýn 2012 – Letné olympijské hry - výstavky kníh –
detské OH, Informačná gramotnosť, Európsky rok aktívneho starnutia a
solidarity medzi generáciami. Výstava kníh, prezentácia - tvorba a diela: Milan
Rúfus,Máša Haľamová, P.O. Hviezdoslav
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 94 rešerší na rôzne témy,
táto služba je stále viac žiadaná. Používatelia, hlavne študenti, zisťujú výhody
tejto služby. Najviac rešerší bolo vypracovaných pre študentov sociálnej práce ,
študentov študujúcich ošetrovateľstvo. Nové oblasti pribudlo z bezpečnostného
manažmentu, z pedagogiky, práva a personálneho manažmentu.
Syndrón CAN
Terénna soc. práca
Miesto a význam charitatívnych služieb
VÚC ako zriaďovateľ
Rodina v nepriaznivej životnej situácii
Nozokomialne infekcie
Kvalita života detí v reedukačnom centre
Sexuálne potreby mentálne postihnutých
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Dlhodobá nezamestnanosť
Výučba predmetu ošetrovateľstvo na vysokých školách
Vývoj tretieho sektora
Teória vzdelávania v historickom kontexte
Spolupráca a súčinnosť orgánov v trestnom konaní s inými št. orgánmi
Riadenie premávky v tuneloch
Vývojové trendy stredného odborného školstva
Ochrana držby a vlastníckeho práva
Nové trendy v bankovníctve
Riadenie pracovných týmov v krízovom prostredí
Prevencia kriminality
Ekonomické nástroje v oblasti ekologických daní EÚ
Bezpečnostný projekt podnikateľa
Požiarna bezpečnosť
BOZP
Interaktívne tabule a ich využitie
Finančná analýza podniku
Právne vedomie občanov
Dopravné nehody
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,
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
Terapie
Globalizácia. Humanistická výchova
Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci
Šport
Záškoláctvo
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2.3.2.

Úsek krásnej literatúry pre dospelých

Svoju aktivitu zameral sa na mládež a starších vekových 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. Rok 2012 bol vyhlásený za „Európsky rok
aktívneho starnutia a medzigeneračného dialógu“, takže mnohé aktivity boli
zamerané na túto tému.
Pripravil 20 podujatí pre žiakov, študentov a dospelých, na ktorých sa
zúčastnilo 410 účastníkov, poskytol 250 faktografických informácií.
Atmosferická revolúcia vo veku Vodnára- prednáškao zaujímavých
udalostiach pre dospelých
Rodová rovnosť - beseda, vzdelávanie, multikultúrnosť v osudoch žien
celého sveta, cez príbehy v krásnej literatúre,storočný boj za rovnosť pohlaví,
história Medzinárodného dňa žien, kde sa vzala MDŽ, pre dospelých
Literárny Klub SCRIPTUM - pravidelné stretávania členov klubu a ich
priaznivcov na debatách o rôznych témach
Mágia knihy – Mágia spoločného čítania- objavovanie nekonečnej ríše
fantázie,o knihách ktoré spájajú čas, priestor, jazyky a kultúru- beseda a
prezentácie v maďarskom jazyku pre žiakov ZŠ
Recepty na šťastie – hovorená bibliografia, biblioterapia pre seniorov o
posolstvách najznámejších duchovných učiteľov.Osobitné formy mentálneho
tréningu v dielach: L.L.Hay, K.Tepperwei, E.Tolle.O autoroch ktoré ponúkajú kľúč
k plnohodnotnej a šťastnejšej existencii.Knihy od rozprávačov a spisovateľov
ktorých oslovil sám život.
NOC LITERATÚRY 2012 – čítanie európskej literatúry v rámci
medzinárodného podujatia – kde milovníci krásnej lit. si vypočuli úryvky kníh
Harryho Mulischa: Objavenie neba, Philipa Pullmana: Dobrý človek Ježiš a lotor
Kristus, Silwii Chutnik: Vreckový atlas žien, Moniky Kompaníkovej: Piata loď a
Pavla“Hiraxa“Baričáka: Príbehy muža, ktorý bol hlavným hosťom nočného
čítania. Tento literárny projekt opäť predstavil výber zo súčasnej európskej
literárnej scény. Projekt literatúru prezentoval zaujímavým spôsobom. Poodhalil
nám kúzlo veľkých i malých literatúr v prednese osobnosí.
Čítanie v minulosti- beseda a prezentácia o jazyku, písme,kníhtlači,
obrázky k písmu pre žiakov ZŠ v madarskom jazyku
Iný odkaz Charlesa Darwina - Na prednáške bola prezentovaná málo
diskutovaná stránka tohto biológa, vzťah medzi poznaním a vierou. Svojou
teóriou evolúcie vydláždil cestu pre nový, dynamický svetonázor.
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Túry do literatúry – Šikulovci a Modra – vzdelávací cyklus a prezentácia
pre stredoškolákov
„ Športové smiechoty“- XXX.letné olympijské hry v Londýne, o športe
vážne a nevážne. Vtipy a úsmevné príbehy o športovcoch a športových
disciplínach. Životopisné diela slávnych slov. a svetových športovcov,
prezentácia pre stredoškolákov
Hovorme o literatúre – s Jánom Petríkom- umelecká komunikácia pre
priateľov literatúry a pedagógov, súčasná literárna tvorba, používanie moderného
jazyka v lit.tvorbe,posúdenie lit.tvorby, literárne súťaže a úroveň príspevkov,
skúsenosti s lit.súťažami.
Knižnica - koncom roka sme začali realizovať projekt na podporu čítania v
meste v spolupráci s poslancom MsÚ. Pre verejnosť raz do mesiaca pravidelné
večerné verejné čítania za účasti hosťa, ktorý predstavuje svoju obľúbenú
literatúru a knižnica predstavuje zaujímavé tituly rôznych žánrov.
Tematické výstavky na tému:
Jozef Škvorecký – úmrtie, Valentín, Multikultúra, Týždeň nobelovej literatúry,
Týždeň sfilmovaných kníh, Prvotlače – stredovek, Humor a satira v krásnej
literatúre,
Športové smiechoty, Knižné novinky, Ezoterická literatúra, Upírie denníky,
Vianoce.
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.

2.3.3.

Úsek literatúry pre deti a mládež

Práca bola zameraná na deti a mládež materských škôl a základných škôl .
Zrealizovaných bolo celkom 126 podujatí s počtom účastníkov 2 715, rôzne
literárne, dejepisné, prírodovedné ako i autorské a čitateľské súťaže a kvízy
zamerané na zvýšenie čítanosti detí a vytvorenie si pozitívneho vzťahu k
literatúre, poskytnutých bolo 610 faktografických informácií.
Dôraz sa naďalej kládol na individuálnu prácu s detským čitateľom a
rozvíjanie spolupráce s jednotlivými pedagógmi. Aktivity s deťmi na rôzne
aktuálne témy, taktiež pripravované na podľa požiadaviek pedagógov
(vyučovanie v knižnici), hlasné čítania orientujú deti k pozitívnemu vzťahu ku
knihe a získavaniu správnych informácií. Priebežne naďalej bola doplňovaná
kartotéka ilustrátorov a spisovateľov.
K ťažiskovým úlohám patrilo niekoľko nosných podujatí, ktoré majú už
určitú tradíciu, ale samozrejme realizovali sa aj mnohé iné podujatia.
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Deň ľudovej rozprávky - celoslovenské podujatie pri príležitosti
narodenia rozprávkára P. E.Dobšinského. Do rôznych aktivít (život a tvorba P.
Dobšinského, rozprávková stena, dramatizácia rozprávky,tvorivé dielne – výroba
stromčekov šťastia) sa zapojilo 78 detí základných škôl mesta. Účastníkmi
programu boli aj žiaci ZUŠ – literárno-dramatickéh odoboru v Rožňave, ktorí sa
predstavili dramatizáciou rozprávky „Zlatá myška“ a pásmom poézie.
"Čítajme si ..." najpočetnejší detský čitateľský maratón - čítanie z knihy
čítanie z knihy Gabriely Futovej – Naša mama je bosorka. Zúčastnilo sa ho 233 detí základných
škôlv meste v čase od 9.00 do 15.00 hod., ako bolo oficiálne sledované. Tento
maratón v počte čítajúcich prekročil limit z predchádzajúceho ročníka o 143
zúčastnených.
Za krásami Slovenského krasu - 8.ročník prírodovednej súťaže v
spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou Národného parku Slovenský
kras, Brzotín pri príležitosti Europského dňa národných parkov. Do súťaže sa
zapojili žiaci 7 základných škôl z celého regiónu, celkom 28 súťažiacich
detí.Vzhľadom na nepriaznivé počasie súťaž bola relizovaná v priestoroch
knižnice a v mestskom parku pri knižnici. Súťažiace kolektívy priamo v prírode
preukazovali svoje poznatky a vedomosti.
Prázdninový tábor - prebiehal v termíne 30.7. - 3.8.2012 v areáli
knižnice, každý deň s novými tvorivými aktivitami a účastníkmi za pomoci
dobrovoľníkov, celkovo sa ho zúčastnilo 55 detí.
Slovensko v histórii - „Železná a Gotická cesta na Gemeri" - projekt
realizovaný v rámci programu Terra Incognita v rámci realizácie projektov
Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013.
8.ročník vedomostnej súťaže v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave a SNM
Múzeum Betliar. Súťaž bola ralizovaná v dvoch kolách pre žiakov základných škôl
regionu. Zúčastnilo sa 43 detí zo 8 škôl (Gymnázium P.J.Šafárika, ZŠUl.pionierov,
S.Tomášika, akad. J.Hronca v Rožňave, ZŠ Plešivec, ZŠ Gem.Poloma, ZŠ Štítnik,
ZŠ Slavošovce), z ktorých postúpilo do II.kola 25 súťažiacich.
Pre žiakov 8 ročníkov boli pripravené súťažné letáky a zúčastnili sa niekoľkých
prezentácií – Železná a Gotická cesta na Gemeri, na školy boli distribuované
informačné letáky o cestách v našom regione. Postupujúci súťažiaci sa zúčastnili
exkurzia – 36 žiakov (putovanie po Železnej a Gotickej ceste)
Taši sa predstavuje – VÍTAJTE V TAŠÍKOVE - promo podujatie v
knižnici – 12.12.2012
- pre deti ZŠ v Rožňave – 180 účastníkov
Do knižnice zavítal jazvečík Taši – sprievodca po Gemersko-Abovskom panstveRozprávkovom Košickom kraji – deti čakalo mnoho prekvapení - stretnutie s
regionálnymi rozprávkami (dramatizácia rozprávky ) – deti sa na chvíľu stali
hercami, zaspievali si, zatancovali aj zasúťažili.
Na záver v tomto predvianočnom čase privítali v sále Mikuláša s anjelikom.
A nebolo to ešte stále všetko. Vo dvore knižnice ich čakalo milé prekvapenie –
dva poníky, ktoré mohli pohladiť. Pán B. Szakall deťom povedal, že sú krotké a
majú radi ľudskú spoločnosť a vysvetlil im, ako sa majú kŕmiť.
Posledné prekvapenie bolo prichystané pred knižnicou – Informačná kancelária
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Tašíkova, v ktorej sa ale ešte neúradovalo. Bol to krásny maľovaný stan Tašiho a
Tašíkova, ktorý bude v letných mesiacoch pri svojom putovaní plný prekvapení a
informácií. Na tento deň ho pracovníci Gemerského osvetového strediska
špeciálne priviezli a postavili pre rožňavské deti. Deti sa tak dozvedeli o novej
cestovateľskej hre, do ktorej sa aj oni môžu zapojiť a spoznávať krásy aj
tajomstvá Rozprávkového Košického kraja
Zrealizovaných bolo pre deti materských škôl a základných škôl 45 besied
na témy:P.E.Dobšinský, H.CH. Andersen - život a tvorba, Súčasní slovenskí
spisovatelia a ilustrátori, Povesti, Prezentácia, Zvyky a tradície Veľkej noci,
Vianoc, Knižné novinky, Les ukrytý v knihe, K. May, a iné. 26 informatických
príprav - podľa dohody o spolupráci - Čo je knižnica, kto je spisovateľ a
ilustrátor, ako vzniká kniha, ktoré boli doplnené dramatizáciami rozprávok a
zážitkovým čítaním – Soľ nad zlato, Chorý medvedík, Zámoček, Ako si pes hľadal
spoločníka, Jabĺčko.
13 rozprávkových dopoludní pre deti materských škôl a 1.stupňa
základných škôl, 16 tvorivých dielní – výroba záložiek do kníh, výroba masiek
zvieratiek k rozprávke Jabĺčko, - maľovanie na trička, výroba obrázkov – z
odpadového materiálu, hry so slovami, vedomostné a zábavné hry, výroba
stromčekov šťastia, dramatický krúžok -hry s bábkami, dramatizácie rozprávok,
zážitkové čítania.
Zážitkové čítanie a interaktívne tvorenie rozprávok sme pripravili aj pre
deti základnej školy v Budimíri (okres Košice), ktoré boli v našej knižnici.
Zážitkové čítania a hlasné čítania boli realizované v rámci besied, ak aj iných
tvorivých aktivít pre deti.
V rámci spolupráce s Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave sme na
podujatí Rok na Gemeri zrealizovali s deťmi materskej škôlky v Slavošovciach
zážitkové čítania za aktívnej účasti všetkých detí.
Pri zápise prvákov za čitateľov knižnice boli zrealizované 2 literárne pásma,
priebežne pri rôznyc aktivitách s deťmi bol uskutočnený 1 literárny kvíz
Priebežne počas roka bolo zrealizovaných 95 výstaviek kníh na rôzne témy.

2.3.4.

Úsek umenia a hudby

- poskytoval okrem klasických výpožičných služieb, konzultácií a informácií, aj
doplnkové vyučovacie hodiny hudobnej a literárnej výchovy pre žiakov MŠ a ZŠ.
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 71 podujatí a výstav za účasti 5682
návštevníkov.
Vytvorená je kartotéka článkov a rôznych informácií na témy, ktoré
sa priebežne doplňovali:
Muzikál, filmová hudba
Vianoce,
Muzikoterapia
Džez
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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 50 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. Získanie pozitívneho vzťahu ku
knihám zvyčajne nebýva vecou náhody. Závisí to od prostredia, v ktorom dieťa
žije, i uznávaných hodnôt tých, ktorí sa pohybujú v jeho bezprostrednej blízkosti.
Tak ako má dieťa od malička svoju obľúbenú hračku, mali by sme sa usilovať my
dospelí o to, aby malo aj svoju obľúbenú knižku. Mali by sme ich od malička
naučiť mať radi čítanie.
Odkiaľ ide zvuk? - hud.pásmo detských piesní, je to cyklus stretnutí
s deťmi predškolského veku na úseku hudby a umenia, ktorý má už svoju
dlhoročnú tradíciu, kde sa tí najmenší oboznámia nielen s technikou, ale aj
rôznymi hudobnými žánrami, interpretmi detských piesní, spoznajú rozdiel
posluchu piesní na reproduktor a slúchadlá, a vnímaním detských piesní rozvíjajú
svoju slovnú zásobu a pamäť na základe vypočutého
Literatúra v hudbe (Filan, Nagy, Hevier,Peteraj, Zeman, Válek)-hodina
literatúry, doplnená o hudobné ukážky známych slovenských textárov, básnikov,
interpretov v priestoroch knižnice na úseku hudby a umenia
S.Prokofiev:Peter a vlk, symfonická rozprávka, kde hlavnými postavami
okrem rozprávača sú hudobné nástroje, prostredníctvom ktorých deti vnímajú
dej a spoznávajú cez zvuk jednotlivé hudobné nástroje -cyklus pre deti
materských škôl
Šušľavá ježibaba Jana a jej rozpr.kamaráti/hud.pásmo detské pesničky
s opačným obsahom, aký majú rozprávky v knihách
Alexander Jiroušek : Paríž- výstava fotografií, významný slovenský
fotograf, jeho fotografie sa vyskytujú v publikáciách vlastivedného,
prírodopisného a historického charakteru. S fotoaparátom precestoval nielen
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Slovensko, ale aj viaceré krajiny sveta. Držiteľ ceny predsedu Košického
samosprávneho kraja za úspešnú dlhoročnú dokumentáciu a prezentáciu
Košického kraja na Slovensku i v zahraničí formou umeleckej, dokumentárnej,
fotografickej a publikačnej činnosti, predstavil širokej verejnosti výstavu
elegantnej a romantickej metropoly – Paríž.
Objavte svet s najlepším počasím -beseda s RNDr. Petrom Jurčovičom,
slovenským meteorológom, známa tvár aj z televízie JOJ relácie Najlepšie
počasie a Ľubomírom Motyčkom, šéfredaktorom mesačníka Cestovateľ, osobnosť
z rozhlasu i televízie, s vynikajúcimi radami z oblasti cestovania a turistiky.
Predstavená bola kniha p. Jurčoviča : Najlepšie počasie v Bratislave. Cestovný
ruch a s tým spojené rôzne typy dovoleniek, ako i samotný mesačník Cestovateľ
predstavil jeho šéfredaktor Ľubomír Motyčka.
Eduard Hladký : Svet ticha- deniéra Určitú zručnosť, techniku
a trpezlivosť, ktoré sú nevyhnutné pri fotografovaní pod vodou alebo aké je to
stretnúť sa zoči voči so žralokom porozprával a prezentoval prítomným na
deniére autor záberov podmorského sveta Eduard Hladký.
Zdeněk Miler : Krtko - putovná výstava v spolupráci s Českým
centrom Bratislava. Český animátor a ilustrátor Zdeněk Miler a jeho
nezabudnuteľná detská postavička Krtko. V roku 1956 vznikol prvý a asi
najslávnejší Krtkov príbeh o tom, ako ku nohavičkám prišiel. V tom istom roku za
neho Miler získal Benátskeho leva na filmovom festivale v tomto talianskom
meste.Príbehom s krtkom Miler venoval väčšinu svojej tvorby - približne 50
filmov z celkových sedemdesiatich. K tomu doplnil nezameniteľnými ilustráciami
vyše štyridsať kníh pre deti. Výstave a premietaniu krátkych rozprávok sa tešili
nielen tí najmenší, ale nepochybne aj ich rodičia a starí rodičia.
Jaskyne Slovenského krasu-svetové prírodné dedičstvo - v spolupráci s
RNDr. Jaroslavom Stankovičom, významným jaskyniarom, správcom
Krásnohorskej jaskyne sa uskutočnili besedy pre žiakov rožňavských škôl,
ktorý prostredníctvom odborného výkladu na 16 – tich paneloch priblížil
krásy jaskýň Slovenského krasu.
Deň Zeme - v spolupráci so ŠOP SR, Správou NP Slovenský kras
Brzotín - bol realizovaný cyklus besied a premietanie filmov pri príležitosti Dňa
Zeme pre žiakov základných škôl okresu
Silvia Ujházy : Moje drobné dielka Autorská výstava obrazov mladej
talentovanej výtvarníčky, ktorej koníček sa stal aj profesiou. Je učiteľkou
výtvarnej výchovy na základnej škole v Rožňave a v deťoch sa snaží objaviť
krásu a cit pre umenie. Zaujíma sa o náročnejšiu techniku, olejomaľbu
v krajinke, portréte alebo abstrakte.
.
Najkrajší kalendár Slovenska 2012 -putovná výstava kalendárov
v spolupráci s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Súťaž
spojená s "výstavnou šnúrou" prezentuje tie najkrajšie kalendáre Slovenska
22

v danom roku v rôznych kategóriách.
Na dlhoročnú 16 ročnú tradíciu, hodnotenia a reprezentovania tých najkrajších
kalendárov organizátori nadviazali nemenej zaujímavou súťažou spojenou taktiež
s výstavou, a to
Najkrajší propagačný materiál o Slovensku za rok 2011 a Najkrajšia
kniha- cieľom je prispieť k zvyšovaniu estetickej úrovne obrazových a obrazovo
– textových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku a jeho územných
častiach: krajoch, regiónoch, mestách a obciach, aby boli rovnocenné úrovni
propagačných produktov vychádzajúcich v starých členských štátoch Európskej
únie. Víťazné publikácie a materiály mali možnosť návštevníci našej knižnice
vidieť počas niekoľkých dní aj v Rožňave.
Sex v tráve - v spolupráci s Východoslovenským múzeom Košicesme
verejnosti predstavili výstavu fotografií. Vďaka vnímavým pohľadom cez objektív
fotoaparátu prírodovedných pracovníkov Východoslovenského múzea v Košiciach
mali možnosť návštevníci knižnice bližšie vidieť detaily drobného hmyzu, ktoré by
človek voľným okom nespozoroval, spoznať intimitu živočíchov a odhaliť niečo
z ich správania.
Najkrajšie české a slovenské detské knihy -putovná výstava
v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave BIBIANA
a Památníkom národního písemníctví v Prahe. Výstava prezentovala 100
slovenských a 100 českých ocenených kníh pre deti a mládež za posledných
desať rokov. Výstava bola pripravená tak, aby sa každý návštevník mohol kníh
dotknúť a zalistovať v nich.
Hendikep alebo dar? Odkryme ich skutočný potenciál -v spolupráci
s Občianskym združením - Slovenskou spoločnosťou Spina bifida a hydrocefalus
bola verejnosti predstavená výstava netradičných fotografií o živote detí
i dospelých s diagnózou spina bifida a hydrocefalus. Historicky prvý Svetový
deň spiny bifidy a hydrocefalu, ktorý sa konal 25.októbra 2012 bol
ustanovený na Valnom zhromaždení Medzinárodnej federácie pre spina bifida a
hydrocefalus (International Federation for spina bifida and hydrocephalus – IF) v
Guatemale v roku 2011. Výstavou fotografií sme chceli priblížiť návštevníkom
knižnice tento zdravotný problém ľudí, ktorí sú aj napriek tomu výnimoční,
šikovní.
.
1.členská výstava fotoklubu Pix-XL-výstava fotografií členov fotoklubu
pri príležitosti výročia založenia Rožňavský fotoklub Pix-XL predstavuje najnovšie
výsledky tohtoročnej tvorivej činnosti fotoklubu Pix-XL kolekciou 32 fotografií.
Fotoklub vznikol pre spoluprácu a vzájomnú podporu miestnych fotografov bez
ohľadu na tematické zameranie jednotlivcov.
Rožňava a okolie - beseda a prezentácia najnovšej reprezentačnej
obrazovej a viacjazyčnej publikácie „Rožňava a okolie“ s autormi knihy Editou
Kušnierovou (textová časť) a fotografom Alexandrom Jirouškom, doplnená
odborným výkladom a autogramiádou
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2.3.5.

Pobočka JUH

pracuje na základe tzv. rodinnej knižnice. Pripravila pre verejnosť a používateľov
42 kultúrno-vzdelávacích podujatí za účasti 848 účastníkov, z toho 4
informatické výchovy, 6 kvízov, 28 besied, 2 súťaže, maratón čítania detí,8
rozprávkových dopoludní a odpoludní, posedenie s knihou pri káve, výstavky 16,
nástenky o aktuálnom dianí a témach. Poskytnutých bolo 493 informácií.
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 besedy o rozprávkach,
tajomstvách kníh a ich postavách, hlasné čítania, 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 2012, ktoré sú
na webe.
Do databázy Virtua bolo spracovaných 1304 záznamov. Pre SNK boli spracované
časopisy Plus 7 dní a Gömörország, pre Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského
boli spracované obecné noviny, Korzár: denník Košického kraja a týždenník
Rožňavský korzár. v Biblise sa nachádza analytický rozpis kníh a brožúr 58.
Poskytnutých bolo 392 bibliografických a 1 faktografická informácia, 9 písomných
informácií a vypracované boli 2 rešerší.
Kartotéky a databázy:
Databáza regionálnych článkov:
Roky 1995 až október 2004 sú spracované v programe Biblis, od roku 2004 v
celoslovenskej databáze Virtua. Databáza regionálnych článkov za uplynulý rok
bola doplnená o 1620 plnotextových článkov. Články z novín Korzár sa ukladali
do samostatnej databázy.
V súčasnosti v programe Biblis sú spracované pohľadnice v počte 1006
kusov pohľadníc a brožúry v počte 395, nových spracovaných pohľadníc pribudlo
14 pohľadníc a 4 brožúry.
Databáza regionálnych osobností je budovaná v programe Biblis –
doplnená bola o 13 záznamov. Databázu hudobníkov, výtvarníkov a spisovateľov
tvorí v súčasnosti 449 záznamov. Databáza osobností regiónu zahŕňa 1516
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
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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:
Výstava kníh Jaskyne Rožňavského okresu. Stála výstavka najzaujímavejších
kníh z regionálneho fondu.
Nástenky:
Andrej Vandrák – 205. výročie narodenia, Juraj Andrássy -215. výročie
narodenia, Jozef Mikulík -160. výročie narodenia, Ján Ladislav Bartholomaeides150. výročie úmrtia
V rámci edičnej činnosti bol spracovaný Kalendár výročí významných osobností
Rožňavského okresu v rokoch 2012-2017, Materiál "Míľniky nášho života"
-pamätné tabule a pamätníky okresu, je spracovaný a pripravený na vydanie.
Úsek spolupracuje a poskytuje rôzne regionálne materiály pre iné
organizácie či vydavateľstvá.
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2. METODICKÁ

ČINNOSŤ

Metodická a konzultačno-poradenská činnosť v roku 2012 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 10 metodických návštev v obciach,
poskytnutých bolo 96 metodických konzultácií – telefonicky, elektronicky alebo
osobne v knižnici. Bol pozmenený spôsob práce v pôsobení metodiky v okrese.
Obmedzené boli metodické návštevy, väčšinou sa problémy riešili konzultáciami
podľa jednotlivých problémov. 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.

SPOLUPRÁCA
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave spolupracovala s 9
materskými školami, 7 základnými školami, Základnou umeleckou školou v
Rožňave, 6 strednými školami v regióne, Špeciálnou základnou školou
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internátnou v Rožňave, Domovom mládeže v Rožňave, kultúrnymi zariadeniami Mestským divadlom Actores, Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave,
Baníckym múzeom v Rožňave, Slovenským národným múzeom - Múzuem Betliar,
Východoslovenským múzeom v Košiciach, Domovom sociálnych služieb Amália,
Domom humanity, Domovom dôchodcov, Klubom dôchodcov, Domom Matice
slovenskej v Rožňave, Štátnou ochrannou prírody a správou NP Slovenský kras
Brzotín, 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 a
inými zariadeniami.
Spolupráca bola zameraná na prípravu a realizáciu rôznych aktivít pre
širokú verejnosť.
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III. PROJEKTY
PODANÉ PROJEKTY:
Grantový program Ministerstva kultúr SR:
Čítanie pre všetkých – nákup KF – 8000€
Modernizáciou ku skvalitneniu knižnično-informačných služieb - 2275€
Konflikty v knižnici -vzdelávanie - 738€
Kultúrne poukazy
Grantový program Terra Incognita:
Slovensko v histórii - Železná a Gotická cesta na Gemeri - 2107€
ZREALIZOVANÉ

PROJEKTY:

Čítanie pre všetkých – 4000€- nákup kníh na doplnenie knižničného
fondu
Modernizáciou ku skvalitneniu knižnično-informačných služieb –
2050€- obnovenie počítačového vybavenia v knižnici
Konflikty v knižnici -vzdelávanie – 668€- realizácia vzdelávacieho
seminára pre knihovníkov Slovenska na tému konflikty, ich rozpoznanie,
predchádzanie a riešenia v knižnici medzi personálom a verejnosťou
Kultúrne poukazy – 428€ - využité na zápisné do knižnice
Slovensko v histórii - Železná a Gotická cesta na Gemeri – 1097€ realizácia súťaže pre žiakova základných škôl v okrese, putovanie a spoznávanie
týchto ciest, propagácia Terry Incognity a Európskeho hlavného mesta Košice
2013
Finančné prostriedky vo výške 7 146€ sme získali z grantových programov
Ministerstva kultúry SR a 1097€ z účelových prostriedkov programu Terra
Incognita v rámci projektu EHMK Košice 2013.
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IV./

1.

Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických
dokumentov

VYHODNOTENIE PLNENIA STRATEGICKÝCH PLÁNOV V ROKU 2012 V ZMYSLE
STRATÉGIE ROZVOJA KULTÚRY V REGIÓNE KOŠICKÉHO KRAJA 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 2012:
- účelové finančné prostriedky od zriaďovateľa : 3.676 €
- účelové finančné prostriedky z grantu MK SR na doplnenie KF : 4000 €
- účelové finančné prostriedky z grantu MK SR na techniku: 2.050€
- účelové finan.prostriedky z programu Terra Incognita: 1.097 €
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 €
1.4.1.Rozvinúť ľudské zdroje a zlepšiť zručnosti a schopnosti existujúceho
personálu kultúrnych zariadení.
Zrealizované vzdelávanie vlastných zamestnancov :
- vyhľadávanie informácií a práca s nimi v systéme Virtua
- vzdelávanie v oblasti manažmentu a marketingu, prezentácie knižnice
na verejnosti
–
odborné vzdelávanie na úseku ekonomiky
–
odborné vzdelávanie vo výpožičných službách
–
vzdelávanie v systéme Clavius
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 nadštandardné služby pre verejnost boli spoplatnené,
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 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. Pri
realizácii rôznych podujatí sme spolupracovali s partnermi, ktorí rôznymi
spôsobmi participovali na aktivitách
1.7. Na všetkých úrovniach skvalitniť propagáciu a marketing vlastného
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zariadenia, jeho služieb a podujatí.
- zverejňovanie našich aktivít na web stránke knižnice, informačnej tabuli pred
budovou knižnice, letákmi a pozvánkami v priestoroch knižnice
- zverejnňovanie na web stránke mesta Rožňava, v Mestskej televízii, vo
vysielaní Slovenského rozhlasu, 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, 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
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
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 s materskými školami – aktívna účasť na podujatiach, so
základnými školami a so školskými klubmi – pravidelné návštevy knižnice,
zapájanie sa do súťaží, so strednými školami – aktívna účasť na besedách,
informatické výchovy, cyklické vzdelávanie v rámci prevenčných programov
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 Slavošovce, Vitajte
v Tašíkove
–
s Baníckym múzeom – prezentácia a lektorovanie pri regionálnej súťaži
Slovensko v histórii
–
SNM Múzeum Betliar – partner pri súťaži Slovensko v histórii, lektor a člen
poroty
–
Východoslovenské múzeum v Košicicach – spolupráca pri realizácii výstav
- spolupracujeme s mestským divadlom Actores,
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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, zasielanie tlačových správ
tlačovým agentúram a redakciám, zbrazovo-zvukovým médiám, ako aj
elektronickýcm médiám
Vzhľadom na súčasnú kritickú ekonomickú situácie sme nedostatočne mohli plniť
tieto strategické ciele rozvoja kultúry v Košickom kraji.
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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 (Matice slovenská, literárny klub, Združenie Ružokríža),
priestory schodišťa a chodieb sú tiež využívané na výstavy.
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 plánu
činnosti našej organizácie. Doplňovanie chýbajúcich predmetov je realizované v
zmysle plnenia rozpočtu organizácie a realizácie podaných projektov.
1.5.5.1 Zvýšiť návštevnosť zariadení
Snažíme sa neustále skvalitňovať knižnično-informačné služby 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.
Rôzne vzdelávacie a informačné podujatia máme zapracované v pláne činnosti, a
prípadne sa podľa situácie a možnosti realizujú priebežne počas roka, naďalej
realizujeme výstavy rôzneho zamerania pre širokú laickú aj odbornú verejnosť.
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 Domom MS v Rožňave, ako aj inými zložkami a komunitami v
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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
orientovaná týmto smerom, poskytovať informácie našim používateľom o
histórii, dianí a aktivitách v regióne, realizuje sa priebežne a to v terénnom
zbere materiálov, informácií a ich následnom spracovaní priebežne niekoľko
rokov:
1.

Tajomstvá knižnice – pokračovali sme v realizácii výstav

z regionálnych materiálov počas celého roka
2.

Doplňovanie regionálnej databázy – naďalej sa priebežne dopĺňa

informačnými materiálmi z regiónu. Existujúce databázy:
Región v pohľadniciach - 1007 ks, ,,,
Kalendár výročí osobností regiónu v rokoch 2012 -2017 - pripravený na vydanie
Kalendár výročí osobností regiónu -zverejnený : www.kniznica-rv.sk
Potulky po Rožňavskom cintoríne - 3630 záznamov
Regionálne osobnosti -1516 záznamov, a 450 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
3.

Míľniky nášho života

- spracované pamätné tabule, busty,

pamätníky v meste a okrese s popisom, materiál je pripravený na vydanie
4.

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 boli prijaté Zastupiteľstvom
Košického samosprávneho kraja.
Miesto sídla knižnice, mesto Rožňava má 19 657 obyvateľov, čiže naša
organizácia spadá pod limit sídla - do 20 tis. obyvateľov.

Č. Ukazovateľ/
indikátor výkonu
knižnice

1

Slovenský
štandard

Počet knižničných
3-5% obnova
jednotiek získaných KF
kúpou

Benchmark Benchmark po
zohľadnení
špecicík
jednotlivých
knižníc KSK

Gemerská
knižnica
Pavla
Dobšinskéh
o v Rožňave

2,00%

700 kn.j.

2,00%

0,7%

ročná obnova KF
ako celku

2

Suma fin.
Prostriedkov na
nákup kniž.fondov

10 eur na knihu 10 eur na
knihu

10 eur na knihu

6 952,77 €

3

Počet titulov
periodík

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

50-80 titulov

50-80
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4

Počet PC s
internetom pre
verejnosť

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

1/200-600
čitateľov

1/200-600
čitateľov

12

5

Týždenný počet
prevádzkových
hodín

45-52
(kategória
20000-40000
obyv.)

50-60

Min.50hodín

48 (+4)

6

Počet študijných

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

(40- 50)

40-55

65

miest
(miesta v študovni,
čitárni a verejné
prístup.body na
internet)
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7

Výpožičky na 1
zamestnanca
vykonávajúceho
knihovnícke
činnosti

15% výpožičiek 10000
(kategória
výpožičiek
20000-40000
obyv.)

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

15 878
výpožičiek

8

Výpožičky na 1
čitateľa

15% (kategória 30/ za rok
20000-40000
obyv.)

Min.20/ rok

49,58
výpožičiek

9

Percento čitateľov z 15% (kategória 15,00%
počtu obyvateľov
20000-40000
obyv.)

10 Počet platených

Štandard nie je
stanovený

4 ročne

11 Počet AVD v

Štandard nie je
stanovený

3% z
knižničného
fondu

akcií, služieb a
podujatí
organizovaných
knižnicou

knižničnom fonde

Rozpätie 10-15% 13,85

6

1-3%

4,50%

5.Týždenný počet prevádzkových hodín
Výpožičný čas pre verejnosť bol 48 hodín, rezerva 4 hod., kedy sa realizovali
objednané aktivity počas dňa, ktorý bol v týždni pre výpožičné služby zatvorený.
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5. VYHODNOTENTIE
KOŠICKÉHO

PLNENIA

AKČNÉHO

PLÁNU ROZVOJA PRÁCE S MLÁDEŽOU

SAMOSPRÁVNEH KRAJA NA OBDOBIE ROKOV 2012-2014

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v priebehu celého roka
pripravuje aktivity a spolupracuje zo základnými a strednými školami v celom
regióne. Napriek dnešnej elektornickej komunikačnej dobe je neustále potrebné
zvyšovať tlak na deti a mládež, aby nezabúdali pracovať s tlačeným textom a
knihou, učiť ich získavať kvalitné informácie v knihe, že nie všetko na internete
je dôveryhodné. Aktivity sa musia realizovať nenásilnou aktívnou a zábavnou
formou.
Plnenie úloh v oblasti Kultúry:
Zámer: Mládež zapájajúca sa do kultúrneho diania spoločnosti
2. Prezentácie výstav kultúrneho dedičstva, súčasnej kultúry a turistických
možností kraja:
Spoznávanie kultúrnej minulosti prostredníctvom realizovaných výstav v
knižnici, spojenými s prednáškami a prezentáciami, aktívna účasť žiakov a
študentov na týchto aktivitách, nielen organizovane s pedagógmi, ale aj
samostatne na výstavách výtvarníkov, mladých tvorivých umelcov v práci s
textilom či inými technikami, fotografov a pod.
Plnenie v oblasti Zdravie a zdravý životný štýl:
Zámer: Zdravá, aktívna a zdravo sa stravujúca mládež
3. Za účasti odborníkov z praxe organizovať aktivity o preventívnych opatreniach
zameraných na minimalizáciu užívania omamných látok, psychotropných látok a
alkoholu
Realizácia prevenčných aktivít pre stredoškolskú mládež so zameraním:
závislosť na alkohole a iných drogách.
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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 pre vlastných kolegov,
ak aj odbornú knihovnícku i laickú verejnosť, 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
používateľov, príprava a realizácia kultúrno-vzdelávacích podujatí oblasti hudby a
umenia,príprava a realizácia výstav,
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
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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, verejné obstarávanie, materiálno-technické zabezpečovanie,
zabezpečovanie revízií v organizácii
1 vodič, údržbár, kurič (úväzok 4hod.) : vedenie a bežná údržba motorového
vozidla, údržba objektu (drobné murárske, stolárske, inštalatérske, záhradnícke
práce), vykurovanie objektu, zabezpečovanie prevádzky kotolne
1 upratovačka : upratovanie všetkých priestorov a pobočky, čistenia kobercov,
okien, kníh, regálov

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 2012, Stratégiou rozvoja kultúry v Košickom kraji, Stratégiou
rozvoja slovenského knihovníctva.
Výpožičný čas knižnice pre verejnosť bol od pondelka do soboty 48 hodín, a
4 hodiny pre dopredu objednané aktivity v jeden deň (štvrtok), keď neboli
výpožičné hodiny pre verejnosť. Na pobočke 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 podielala väčšina
zamestnancov tak, aby nebola ohrozená výpožičná služba pre verejnosť.
Priebežne v II. polroku 2012 priebehalo vyraďovanie kníh z knižničného
fondu na pobočke, ako aj v centrálne budove u dôvodu prečistenia fondu,
vyradenia poškodených kníh a multiplikátov. V závere roka sa pripravovali všetky
databázy na plynulý prechod na nový knižnično-informačný systém Clavius,
zamestnanci boli školení na tento prechod a zvládnutei práce v novom systéme.
Porady zamestnancov knižnično-informačných služieb sa konali pravidelne
raz do mesiaca, v prípade potreby aj viackrát. Kde sa riešili priebežné úlohy,
príprava aktivít pre verejnosť, ak aj odborné úlohy pre prácu s databázami
Kontrolná činnosť prebiehala na úseku ekonomickom, kontrolou pokladne,
predbežnou kontrolou a priebežnou kontrolou riaditeľkou.
Pravidelne každý týždeň, bol generovaný kontrolným systémom stav
výpožičných kont používateľov a zasielané boli upozornenia a upomienky pri
nedodržaní Knižničného a výpožičného poriadku.
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3. SYSTÉM

OCHRANY OBJEKTOV

Budova Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského sa nachádza v ohradenom
areáli s dvomi vstupmi. Budova má taktiež dva vstupy: pre verejnosť a služobný
vchod, ktorý je počas prevádzky zatvorený. 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.
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, počas voľných dní a
víkendov.

41

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. 345/2011 Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa
12.12.2011 nám bol stanovený rozpočet bežných výdavkov na rok 2012
–

Bežný transfér (6

) - zdroj 41-0

127.248,- €

Program 0

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 12.04.2012 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
Program 0040200

0

Úprava

Upravený rozpočet

+ 3.466,- €

+ 3.466,- €

Na základe zmlúv č. MK-KI/2012/2.5 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 B2 upravený rozpočet
Rozpočet pred úpravou
–

Bežný transfér (600) - zdroj 111-005
Program 0040200
Projekty : Čítanie pre všetkých – nákup knižničného fondu

Úprava

Upravený rozpočet

+4.000,- €

4.000,- €

4.000,- €

Na základe zmluvy č. MK-KI-1/2012/2.1 uzatvorenej s Ministerstvom kultúry
SR o poskytnutí dotácie ŠR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva
nám bol upravený rozpočet bežných výdavkov rozpočtovým opatrením B3
Rozpočet pred úpravou

Úprava

Upravený rozpočet

- Bežný transfér ( 600 ) - zdroj 111-005
4.000,-€
2.718,-€
6.718,-€
Program 0040200
Projekty : Konflikty v knižnici - vzdelávanie
668,Modernizáciou ku skvlitneniu knižnično výpožičných služieb
2.050,-
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Dňa 17.09.2012 Rozpočtovým opatrením č. B4 , na základe rozhodnutia Rady
pre program Terra Incognita nám bol upravený rozpočet o výdavky súvisiace s
realizáciou projektu
Rozpočet pred úpravou
–

Bežný transfér (600) – zdroj 41-001 )
Program 0040700

Úprava

Upravený rozpočet

+1.097,- €

1.097,- €

Projekt : Slovensko v histórii – Železná a gotická cesta na Gemeri
1.097,Dňa 04.10.2012 Rozpočtovým opatrením B5 – nám bol upravený rozpočet
na výdavky súvisiace so spolufinancovaním projektov, na ktorých realizáciu
poskytlo dotáciu MK SR
Rozpočet pred úpravou
–

Bežný transfér (600) – zdroj 41- 001
Program 0040200
3.466,- €
Projekty : Čítanie pre všetkých
Konflikty v knižnici
Modernizáciou ku skvalitneniu

Úprava

Upravený rozpočet

+ 210,- €

3.676,- €

125,21,64,-

Dňa 18.12.2012 Rozpočtovým opatrením B6- na základe rozhodnutia
predsedu Košického samosprávneho kraja nám bol upravený rozpočet bežných
výdavkov a zmluvou č. MK-KI/2012/8.2 uzatvorenou s MK SR o poskytnutí
dotácie prostredníctvom kultúrnych poukazov
nám bol upravený rozpočet
Rozpočet pred úpravou
-

Bežný transfér (600) – zdroj 111-005
Program 0040100
0,- €
Bežný transfér (600) – zdroj 41 – 001
Program 0040100
127.248,- €

Úprava

Upravený rozpočet

+428,- €
+ 1.102,- €

428,-€
128.350,- €

Celková rekapitulácia bežných transférov podľa zdrojov a programov
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- zdroj

Program

41-001
41-001
111-005
111-005
41-001

0040100
0040200
0040200
0040100
0040700

Rozpočet pred úpravou
127.248,00
3.466,00
4.000,00
0
0

Úprava
+
+
+
+

1.102,00
210,00
2.718,00
428,00
1.097,00

Upravený rozpočet
128.350,00
3.676,00
6.718,00
428,00
1.097,00

HODNOTENIE VÝŠKY NÁKLADOV
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY
Položka

Pôvodný
rozpočet v €

Upravený
rozpočet v €

Čerpanie rozpočtu v €

Interiérové vybavenie

5.000

4.900

4.893,68

Výpočtová technika

1.200

3.250

3.240,68

350

550

525,91

Knihy

7.500

7.000

6.952,77

Časopisy

1.500

1.250

1.245,37

CD

0

0

0

Pohľadnice

0

5

4,40

PHM a mazadlá

800

350

349,29

Papier kancelársky, tabelačný

800

225

222,53

1.000

1.190

1.186,73

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

300

270

266,60

Autodiely

600

10

10,10

Materiál na opravu a údržbu

1.000

580

575,26

Všeobecný materiál

1.800

1.400

1.390,65

Materiál na podujatia

0

120

118,77

Spotreba materiálu

21.850

20.995

20.982,74

Prevádzkové stroje, prístroje

Kancelárske potreby

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 2012 sme získali finančné prostriedky na projekt „Modernizáciou ku
skvalitneniu knižnično-výpožičných služieb, z ktorého sme zakúpili server, 1 PC a
3 monitory.
Z projektu „Čítanie pre všetkých “ sme zabezpečili nákup knižničného fondu.
V tomto roku sme pristúpili k výmene regálov a stoličiek na hudobnom úseku.
Zakúpili sme PC spolu s monitorom na úsek ekonomiky, tlačiareň do služieb,
kosačku na kosenie areálu, koberce a stoličky k PC do výpožičných služieb. Vo
vlastnej réžii sme zabezpečili maľovanie priestorov, a to spoločenskej
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miestnosti, hudobného oddelenia, sociálnych zariadení, schodišťa a bibliografie,
čo malo za následok zvýšené náklady na všeobecný materiál.
SPOTREBA ENERGIE
Položka

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Elektrická energia

3.400

3.100

3.003,57

Tepelná energia

4.000

3.900

3.831,04

Zemný plyn

2.500

2.500

2.422,05

Voda

1.150

400

381,87

11.050

9.900

9.638,53

Energie spolu

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

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Bežné O a Ú prevádzkových strojov

2.250

550

508,26

Bežné O a Ú budov alebo ich častí

1.500

500

469,04

Bežné O a Ú dopr. prostriedkov

600

100

100,00

Ostatné bežné OaÚ

539

400

395,00

Revízie

2.600

1.700

1.687,74

O a Ú spolu

7.489

3.250

3.160,14

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 oplechovanie prístreška na parkovanie služobného MV.
CESTOVNÉ NÁKLADY
Položka

45

Pôvodný rozpočet

Upravený

Čerpanie rozpočtu

rozpočet
Cestovné tuzemské

200

850

813,70

Z tejto položky boli hradené cestovné náhrady pri služobných cestách
vykonaných zamestnancami Gemerskej knižnice, ktoré boli navýšené a to z
dôvodu absolvovania školenia pre knihovníkov „ Kvapka “.
OSTATNÉ SLUŽBY
Položka

Pôvodný

Upravený
rozpočet

rozpočet
Školenia, semináre

Čerpanie
rozpočtu

800

550

537,20

0

500

490,80

Nájomné budov

100

15

12,00

Prenájom P.O.Box

100

55

50,40

Dopravné náklady

0

176

176,00

Parkovné, diaľničné nálepky

580

4

2,50

Telefón

650

450

445,14

Mobilný telefón

650

450

429,21

Internet

650

500

491,23

1.300

950

945,39

Udržiavanie software - zmluvné

750

750

706,45

Software- rozšírenie

200

200

150,29

Software

100

100

51,48

Stočné

550

500

461,28

Iné ostatné služby

3.200

1.150

1.104,40

Služby spolu

9.630

6.350

6.053,77

Propagácia

Poštovné

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.
Ďalej sú tu zahrnuté náklady na zmluvné služby za udržiavanie softwarov,
ktoré platíme za knižničný program Virtua pre SNK a Softip, ako aj predlženie
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licencie na antivírusový program.
Ďalej sú zahrnuté náklady spojené s realizáciou projektov / tlačiarenské
práce, dopravné náklady, náklady lektorov, ubytovanie,../
SOCIÁLNE NÁKLADY
Položka

Pôvodný
rozpočet

Prídel do sociálneho fondu

Upravený
rozpočet

Čerpanie rozpočtu

1.070

1.000

968,38

200

450

419,64

Príspevok na stravu

5.500

5.000

4.716,26

Náklady spolu

6.770

6.450

6.104,28

Dávka DPN

Tvorba sociálneho fondu v roku 2012 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 419,64 €.
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

Pôvodný
rozpočet

Upravený

Čerpanie

rozpočet

rozpočtu

86.500

83.200

83.158,26

800

0

0

87.300

83.200

83.158,26

K 1.1. 2012 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 2012 dosiahol výšku 533,06 €, čo je
zníženie 22,55 € oproti roku 2011. Toto zníženie priemernej mzdy je v dôsledku
dlhodobej PN u pracovníčky.
Mzdové náklady všetkých zamestnancov GK PD v prepočte na jedného čitateľa
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sú 30.55 € (83.158,26/2.722)
Mzdové náklady zamestnancov GK PD v Knižnično-informačných službách v
prepočte na jedného čitateľa sú 24,65 € (67.100,21/2.722).
Stav pracovníkov k 31.12.

Rok 2011

Priemerný evidenčný stav
prepočítaný

Rok 2012
12,5

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

73.170,12

- riadiaci príplatok

1.532,90

- osobný príplatok

2.907,07

- nadčasový príplatok

420,67

- odmeny jubilejné

527,50

- odmeny

4.600,00

POISTNÉ DO FONDOV
- Odvody na zdravotne poistenie

8.188,71

- Odvody na nemocenské poistenie

1.149,45

- Odvody na starobné poistenie

11.588,35

- Odvody na invalidné poistenie

2.482,73

- Odvody na poistenie v nezamestnanosti

827,26

- Odvody na úrazové poistenie

664,60

- Odvody na poistenie do RFS
Zákonné sociálne poistenie spolu
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3.931,32
28.832,42

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

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Daň z nehnuteľnosti

400

400

371,90

Ostatné poplatky

800

800

764,00

Členské príspevky

150

145

130,00

Ostatné finančné náklady

50

55

50,25

Ostatné náklady spolu

1.400

1.400

1.316,15

Z týchto položiek bola zaplatená daň z nehnuteľnosti, poplatky za odvoz
komunálneho odpadu, bankové poplatky za operácie a kolky na prihlásenie
motorového vozidla. Členské príspevky sú platené do SAK a SSK.
ODPISY DHIM
Odpisy DHIM boli zúčtované v roku 2012 vo výške 16.917,32 € , a to
- odpisy dlhodobého NHM a HIM – VÚC
- odpisy dlhodobého HIM z Fondu reprodukcie

16.873,55
43,77

HODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH PRÍJMOV
Vlastné príjmy sme dosiahli vo výške 11.384,47 €, 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 €.
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DOSIAHNUTÝ HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDOK
Celkové náklady na činnosť

183.289,26 €

Príspevok od zriaďovateľa

132.928,58

Príspevok od MK SR – granty

7.146,00

Príjmy za knižničné služby

11.384,47

Ostatné výnosy z prev. činnosti

330,88

Zúčtovanie zákonných rezerv

4.877,99

Úroky

14,35

Výnosy z kapitálových transférov

16.345,33
173.027,60

Dosiahnutý HV za rok 2012

- 10.261,66

Dosiahnutý hospodársky výsledok v roku 2012 je strata 10.261,66 €. Túto
stratu sme dosiahli použitím vlastných prostriedkov minulých rokov a bude
pokrytá z účtu 428.
KAPITÁLOVÝ TRANSFÉR
Kapitálový transfér v roku 2012 nám nebol poskytnutý.
Z vlastných prostriedkov sme zakúpili v rámci kapitálových výdavkov osobný
automobil Opel Astra v hodnote 11.380,- a knižnično-informačný systém Clavius
v hodnote 10.768,99 €.
SOCIÁLNY FOND
Stav fondu l1.1.2012

34,13

Tvorba za rok 2012

968,38

Zdroje spolu

1.002,51

Čerpanie fondu :
Príspevok na stravné lístky
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/2.387x032/

763,84

Vysporiadanie tvorby roku 2011

39,33

Čerpanie spolu

803,17

Zostatok k 31.12.2012

199,34

STAV MAJETKU GEMERSKEJ KNIŽNICE
V zmysle príkazu predsedu KSK č. 3/2012, 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
Nehmotný majetok

Stav k 1.1.2012
073

2.247,77

Prírastok
10.768,99

Úbytok Stav k
31.12.2012
276,50
12.740,26

Stavby

021

562.994,33

Stroje,prístroje

022

96.273,55

Dopravné prostriedky 023

12.590,45

Drobný dlh.majetok

028

44.719,08

Pozemky

031

9.833,70

9.833,70

Umelecké diela

032

4.647,15

4.647,15

Majetok v OTE

751

8.949,35

787,20

105,25

9.631,30

Knižničný fond

OTE

302.725,39

12.178,40

7.002,12

307.901,67

1,044.980,77

42.922,00

21.084,55

1,066.818,22

Majetok spolu

562.994,33
745,20

95.528,35

11.380,00

12.590,45

11.380,00

7.807,41

365,03

52.161,46

Prírastok majetku predstavuje nákup 2 ks počítačových zostáv, 2 ks LCD
monitorov, tlačiarne, servra, knižnično-informačného systému, osobného MV
Opel Astra, kosačku, regále a stoličky pre hudobný úsek, kosačky, stoličky k PC,
koberce, sedacia súprava do riaditeľne, taburetky do výpožičných služieb. Úbytok
majetku predstavuje vyradenie poškodeného a neopraviteľného majetku a
prevod osobného motorového vozidla Škoda Felícia pre Strednú veterinárnu
školu Košice – Barca.
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Čerpanie rozpočtu
Zdroj

Položka
Názov položky
Schválený
ekonomicke ekonomickej klasifikácie rozpočet
j klasifikácie

Rozpočet po Skutočnosť k
Skutočnosť k
zmenách
31.12. bežného
31.12.bezprostredne
účtovného obdobia
predchádzajúceho
účtovného obdobia

41

1

312008

BT z rozpočtu VÚC

41

1

312008

41

1

111

5

128 350,00

128 350,00

138 762,00

BT z rozpočtu VÚC

3 676,00

3 676,00

2 085,00

312008

BT z rozpočtu VÚC

1 097,00

1 097,00

312001

BT zo ŠR

7 146,00

7 146,00

6 015,40

46

223001

Za predaj služieb

8 000,00

11 229,70

11 384,47

11 465,27

46

243000

Z účtov finan. vysp.

100,00

100,00

14,35

23,73

46

292012

Z dobropisov

400,00

400,00

330,88

272,49

46

311000

Granty

0,00

0,00

46

453000

Zostatok predošl.r.

41 441,31

41 441,31

41 441,31

38 843,21

Spolu

127 248,00

140 269,00

140 269,00

198 967,10

Progra Zdroj Položka
Názov položky
m
ekonomicke ekonom.klasifikácie
j klasifikácie

Schválený
rozpočet

Rozpočet po Skutočnosť k
Skutočnosť k
zmenách
31.12. bežného
31.12.bezprostredne
účtovného obdobia
predchádz

40100 41

611000

Tarifný plat

72 400,00

73 170,12

73 170,12

73 658,52

40100 41

612001

Osobný príplatok

3 800,00

2 907,07

2 907,07

3 300,21

40100 41

612002

Ostatné príplatky

2 900,00

1 953,57

1 953,57

2 130,39

40100 41

614000

Odmeny

528,00

1 848,00

1 653,58

7 160,00

40100 41

621000

Poistné do VšZP

2 200,00

1 856,97

1 856,97

2 200,67

40100 41

623000

Poistné do ost. Poisť.

5 800,00

6 331,74

6 331,74

6 159,37

40100 41

625001

Na nemoc.poist.

1 208,00

1 149,45

1 149,45

1 400,19

40100 41

625002

Na starob.poist.

11 870,00

11 588,35

11 588,35

12 093,28

40100 41

625003

Na úraz. Poist.

689,00

664,60

664,60

690,91

40100 41

625004

Na invalidné poist.

2 485,00

2 482,73

2 482,73

2 384,37

40100 41

625005

Na poist. V Nz

860,00

827,26

827,26

862,59

40100 41

625006

Na garančné poist.

0,00

0,00

0,00

212,56

40100 41

625007

Na poist. RF

4 035,00

3 931,32

3 931,32

4 102,22

40100 41

631001

Tuzemské

200,00

262,68

262,68

279,47

40100 41

632001

Energie

8 000,00

8 250,21

8 250,21

7 717,11

40100 41

632002

Vodné, stočné

1 100,00

990,63

990,63

1 122,88

40100 41

632003

Poštové a tel.služby

2 000,00

2 692,42

2 692,42

2 020,06

40100 41

632004

Komunikačná štruktúra 500,00

474,55

474,55

503,62

40100 41

633006

Všeobecný materiál

0,00

0,00

0,00

1 149,53

40100 41

634001

Palivo, mazivá

0,00

0,00

0,00

443,86

40100 41

633013

Softwer a lic.

0,00

51,48

51,48

0,00
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127 248,00

1 500,00

40100 41

635004

Prev. Strojov, príst

0,00

0,00

0,00

932,04

40100 41

637004

Všeobecné služby

473,00

674,46

674,46

1 639,61

40100 41

637012

Poplatky a odvody

50,00

258,23

258,23

50,25

40100 41

637014

Stravovanie

4 500,00

3 950,46

3 950,46

4 650,58

40100 41

637016

Prídel do soc.fondu

1 050,00

909,10

909,10

1 060,75

40100 41

637035

Dane

400,00

704,96

704,96

683,03

40100 41

642015

Na nemocenské dávky 200,00

419,64

419,64

153,93

40200 41

633002

Výpočtová technika

0,00

0,00

0,00

153,00

40200 41

633006

Všeobecný materiál

0,00

11,45

11,45

350,00

40200 41

633009

Knihy, čas.

0,00

3 245,08

3 245,08

1 432,00

40200 41

634002

Údržba a výda.

0,00

15,81

15,81

0,00

40200 41

635009

Software

0,00

75,60

75,60

0,00

40200 41

637002

Súťaže

0,00

189,70

189,70

0,00

40200 41

637027

OON

0,00

0,00

0,00

150,00

40200 41

637004

Všeobecné služby

0,00

138,36

138,36

0,00

40700 41

633006

Všeobecný materiál

0,00

41,20

41,20

0,00

40700 41

634002

Údržba a výda.

0,00

160,19

160,19

0,00

40700 41

637002

Súťaže

0,00

129,82

129,82

0,00

40700 41

637004

Všeobecné služby

0,00

765,79

765,79

0,00

40200 111

633002

Výpočtová technika

0,00

2 050,00

2 050,00

1 038,40

40200 111

633009

Knihy, časopisy

0,00

4 000,00

4 000,00

4 500,00

40200 111

637001

Semináre, šk.

0,00

420,00

420,00

0,00

40200 111

637004

Všeobecné služby

0,00

179,83

179,83

0,00

40200 111

637007

Cestovné náhrady

0,00

68,17

68,17

0,00

40100 111

633009

Knihy, čas.

0,00

428,00

428,00

477,00

40100 46

611000

Tarifný plat

6 453,65

6 453,65

6 453,65

0,00

40100 46

612001

Osobný príplatok

255,80

255,80

255,80

0,00

40100 46

612002

Ostatné príplatky

162,20

162,20

162,20

0,00

40100 46

614000

Odmeny

5 000,00

3 473,92

3 473,92

0,00

40100 46

621000

Poistné do VšZP

259,81

239,81

239,81

0,00

40100 46

623000

Poistné do ost. Poisť.

715,50

715,50

715,50

0,00

40100 46

625001

Na nemoc.poist.

133,60

133,60

133,60

0,00

40100 46

625002

Na starobné poist.

1 358,17

1 358,17

1 358,17

0,00

40100 46

625003

Na úrazové poist.

77,54

77,54

77,54

0,00

40100 46

625004

Na invalidné poist.

290,99

290,99

290,99

0,00

40100 46

625005

Na poist. V Nz

96,95

96,95

96,95

0,00

40100 46

625006

Na garančné poist.

23,81

23,81

23,81

0,00

40100 46

625007

Na poist. Do RFS

460,75

460,75

460,75

0,00

40100 46

631001

Turemské cestovné

0,00

485,35

485,35

0,00

40100 46

632001

Energie

1 100,00

282,42

282,42

0,00

40100 46

632002

Vodné, stočné

850,00

0,00

0,00

0,00

40100 46

632003

Poštové a tel.služby

600,00

85,15

85,15

0,00

40100 46

632004

Komunikačná štruktúra 150,00

37,26

37,26

0,00
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40100 46

633001

Interiérové vybavenie

5 000,00

4 893,68

4 893,68

275,46

40100 46

633002

Výpočtová technika

1 200,00

1 215,88

1 215,88

4,36

40100 46

633004

Prev.stroje,prístroje

350,00

530,86

530,86

190,00

40100 46

633006

Všeobecný materiál

2 000,00

3 356,87

3 356,87

798,91

40100 46

633009

Knihy, čas.

9 000,00

885,74

885,74

3 274,54

40100 46

633013

Software, licencie

150,00

150,29

150,29

103,68

40100 46

634001

Palivo, mazivá

800,00

334,80

334,80

0,00

40100 46

634002

Servis, údržba

600,00

398,00

398,00

6,62

40100 46

634005

Karty, známky

580,00

0,00

0,00

50,50

40100 46

635001

Interiérové vybavenie

500,00

0,00

0,00

5,00

40100 46

635002

Výpočt.techniky

250,00

0,00

0,00

0,00

40100 46

635004

Prev.stroje,prístroje

2 000,00

640,26

640,26

0,00

40100 46

635006

Budov, objektov

1 500,00

864,14

864,14

3 508,40

40100 46

636001

Prenájom budov

100,00

12,00

12,00

12,00

40100 46

636002

Prenájom objektov,
častí

100,00

50,40

50,40

48,60

40100 46

637001

Školenia

800,00

14,00

14,00

13,70

40100 46

637004

Všeobecné služby

4 500,00

2 169,73

2 169,73

730,17

40100 46

637014

Stravovanie

1 000,00

720,00

720,00

0,00

40100 46

637016

Prídel do soc.fondu

20,00

19,95

19,95

0,00

40100 46

637027

OON

800,00

0,00

0,00

0,00

40100 46

642015

Na nemocenské dávky 0,00

0,00

0,00

46,40

40100 46

637034

Zdravot. Zariadeniam

0,00

0,00

0,00

11,62

40100 46

637035

Dane

600,00

2,65

2,65

0,00

40100 46

642006

Na členské príspevky

102,64

130,00

130,00

130,00

40100 46

711003

Softwér

0,00

10 768,99

10 768,99

0,00

40100 46

714001

Osobný automobil

0,00

11 380,00

11 380,00

0,00

40200 71

633001

Interierové vybavenie

0,00

0,00

0,00

100,00

40200 71

633006

Všeobecný materiál

0,00

0,00

0,00

600,00

40200 71

633009

Knihy, čas.

0,00

0,00

0,00

753,43

193 245,69

157 525,79

177 189,41

III. PRÍČINY

PRETRVÁVANIA NEDOSTATKOV

Organizácia má v súčasnosti dlhodobo odstavený osobný výťah, ktorý bol
odstavený najprv z úsporných dôvodov, neskôr z dôvodu nefunkčnosti. Oprava
nebola v roku 2012 zrealizovaná, čím sme v rámci úsporných opatrení získali
prostriedky, ktoré by bolo potrebné vynaložiť na vykonanie opravy a niekoľko
revízií pri jeho prevádzke.
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