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IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA ROK 2013

1
NÁZOV ORGANIZÁCIE                       Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

2
Sídlo Rožňava, Lipová 3

3
Forma hospodárenia rozpočtová

4
Celkový počet zamestnancov
- fyzický / prepočítaný stav 13 / 12,5
Z toho: 
- odborní zamestnanci: 10 

– ostatní zamestnanci 3
– pracujúci dôchodcovia   0

                 
5
Priemerná mzda zamestnancov

2011 2012 2013
555,62 533,06 557,64

6
Počet spravovaných objektov 1

7
Počet podaných projektov (pre realizáciu v roku 2013): 5
        -  z toho úspešných: 3
        -  v hodnote (€):  4363 €                            

8
Rozpočet 

2011 2012 2013
Na prevádzku 138.762 128.350 149.429,80
Na činnosť 2.085 3.676 2.366

9
Transfer od zriaďovateľa 

2011 2012 2013
Na bežné výdavky 140.847 132.026 144.728,97
Na kapitálové výdavky 0 0 0
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10
Príjmy  (dary, sponzorské, granty a pod.): 

2011 2012 2013
Z prenájmu 0 0 0
Z vlatnej činnosti 11.761,49 11.384,47 10.693,34
Iné mimorozpočtové   7.515,40 7.146 7.066,83

11
Výdavky :

2011 2012 2013
bežné 157.525,79 171.096,70 151.795,80
kapitálové 0 22.148,99 0

12
Náklady na činnosť:

2011 2012 2013
181.390,38 183.289,26 189.077,26

13
Hospodárenie:

2011 2012 2013
Náklady 181.390,38 183.289,26 189.077,65
Výnosy 181.744,23 173.027,60 190.402,60
Hospodársky 
výsledok

353,85 -10.261,66 1.324,95

14
Návštevnosť 

- Neplatená:
(celkový počet návštevníkov, divákov, účastníkov na aktivitách organizácie)

2011 2012 2013
platená 2925 2722 2763
neplatená 38 783 40 652         41 851

15
Základné knižničné ukazovatele

2011 2012 2013
Počet zapísaných 
čitateľov

2925 2722 2763

Počet výpožičiek 139 137 kn.j. 134 188 kn.j. 110 684kn.j.
Knižničný fond k 31.12. 101 963 kn.j. 97 564 kn.j. 97 196kn.j.
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A/     ÚVOD

 

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave,  rozpočtové 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 a informáciami na
jednom  mieste,  vysoko  ocenili  ochotu  a  ústretovosť  knihovníkov,  ako  aj
komfort poskytovaných služieb.

V hodnotení činnosti knižnice za rok 2013 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, a to kvalitné  knižnično-
informačné 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 našich finančných možností. 

Uplynulý  rok  bol  pre  nás  aj  rokom  zmien,  pretože  sme  prešli
z príspevkovej  orgaizácie  na  rozpočtovú.  Taktiež  v  poskytovaní  knižnično-
informačných služieb sme zmenili knižnično-informačný systém. Z Librisu, ktorí
sa javil ako zastaralý, bez nových aktualizačných zmien, sme prešli na nový
systém Clavius.  Nový  KIS  Clavius  nám  umožnil  zlepšenie  poskytovaných
služieb,  hlavne  elektronických,  pre  používateľov,  ktoré  sa  snažíme  v  plnej
miere skvalitňovať.  V rámci prechodu na nový knižnično-informačný systém
sme prekontrolovali a zjednotili databázu knižničného fondu, vyradili z fondu
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.

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. 

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. Tiež ponuka periodík pre verejnosť bola relatívne dobrá, aj to vďaka
čitateľom darcom, sme ponúkali viac titulov k získavaniu informácií.

Ďalším  významným  posunom  v  kvalitných  službách  sú  elektronické
služby pre používateľov, ktoré sa snažíme v plnej miere skvalitňovať a neustále
doplňovať. 
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V  letných  mesiacoch  sme  previedli  celkovú  revíziu  knižničného  fondu
knižnice,  ktorá  pre nás  vyplynula  zo  zákona 183/2000  o  knižniciach,  takže
vzhľadom  k  tejto  činnosti  boli  načas  pozastavené  výpožičné  služby  pre
verejnosť.

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:               1 042 kn.j. Plán:   500 kn.j.
Úbytky KF:                   1410 kn.j.       1000 kn.j.
Celkový stav KF:       97 196 kn.j.
          

Doplňovanie  knižničného  fondu  knižnica  sa  realizovalo  na  základe
spolupráce   s  vydavateľstvami  a  knižničnými  skladmi.  Odoberali  sme 39
titulov, z  toho 4 zahraničných  (české  a maďarské),  4 bezplatne  a 35
platených. Vďaka  priaznivcom  našej  knižnice, sme  mohli  používateľom
ponúknuť ešte ďalších 21 titulov periodík, ktoré nám darovali.

 Celkový  knižničný  fond  Gemerskej  knižnice  Pavla  Dobšinského
predstavuje   97 196 kn.j. V hodnote  315 422,99 €. Oproti roku 2012 je
knižničný fond menší o  368 kn.j. Knižničný fond bol očistený od multiplikátov,
poškodených kníh a zastaralých titulov, vzhľadom k tomu, že sme prešli na
nový knižnično-informačný systém a bola zrealizovaná revízia. 

Vo voľnom výbere je 73,3 % knižničného fondu a v sklade 26,7 %. 
V sklade je 25 990 kn.j., z toho na pobočke JUH  je 1365 kn.j.

Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF:
Knihy a špeciálne dokumenty:    1 803,31 €
Periodiká:     1 459,07 €
Spolu:           3 262,37 €

Čerpanie grantu na nákup KF:
Príspevok Ministerstva kultúry SR: 4 000,00 € 
Vlastné zdroje:    477,50 €          
Spolu:                  4 477,50€   

Čerpanie financií  na nákup KF spolu:
Knihy a špeciálne dokumenty:  5803,31 €   
Periodiká: 1 459,07 €
Pohľadnice:                            2,80 €
Spolu:  7 265,18 €
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Prírastky KF spolu  1042 kn.j.   

z toho:  krásna literatúra pre dospelých  …................... 380kn.j.
            náučná literatúra pre dospelých …................... 366 kn.j.
     náučná literatúra pre deti …...........................   65 kn.j.

    krásna literatúra pre deti …............................ 200 kn.j.
    špeciálne dokumenty ….................................   31 kn.j.

Rok Počet kníh/počet titulov Počet špeciálnych 
dokumentov/ počet titulov

Spolu počet/ počet titulov

2012 1128 / 1103 8 1136 / 1111
2013 1009 / 978 33 / 31 1042 / 1009

Čistý fond:
Knihy : .......................................... 91550 kn.j .......................  94,19%
Špeciálne dokumenty : ................      5646kn.j .......................    5,8%
z toho :- audiovizuálne dokumenty ….    4 413 kn.j.  …........…..........   4,54%  
   - iné špeciálne dokumenty …...     1050 kn.j.  …...............…..    1,08 % 

  - elektronické dokumenty  …....      149 kn.j.  …..................     0,15 %
          - mikroformy                  ….....         34 kn.j.  …...............…..    0,03 %
Spolu :                                                  97 196  kn.j.                                 100% 

Rozbor knižničného fondu: 
Odborná literatúra pre dospelých ............. 37 014 kn.j. 
Krásna literatúra pre dospelých   ............. 36 909 kn.j. 
Odborná literatúra pre deti   .............   4 873 kn.j. 
Krásna literatúra pre deti            ............. 18 400 kn.j. 
Spolu :                          97 196  kn.j.         

Podľa spôsobu nadobudnutia pribudlo: 
Kn. j. Nadobúdacia cena

v €
Hodnota kn. fondu

kúpou 143 1325,81 1578,92

grantom 471 4477,50 5370,44

darom 394 0 3361,53

náhrada 25 0 164,72

preprírastkované 9 0 39,50

Spolu 1042 5803,31 10515,11
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Knižničné jednotky získané kúpou a grantom:
Kn.j. Nadobúdacia cena Hodnota kn.

fondu

Krásna liter. pre dosp. 236 2139,72€ 2598,37€

Odborná liter. pre 
dospelých

253 2762,86€ 3282,38€

Krásna liter. pre deti 107 812,45 949,73

Odborná liter. pre deti 18 88,28€ 118,88€

Spolu 614 5803,31 6949,36

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. 

9



 
Úbytky KF:

      
z toho:  krásna literatúra pre dospelých  …...................   131 kn.j.  
            krásna literatúra pre deti …............................. 1018 kn.j.  
            náučná literatúra pre dospelých …...................    218 kn.j.
     náučná literatúra pre deti …...........................      43 kn.j.

   
Z našich fondov ubudlo 1410 kn.j. v hodnote 2 993,79 eur, z toho bolo.

1391 kn.j. kníh a 19 špeciálnych dokumentov. Taktiež bol prečistený knižničný
fond  od  multiplikátov,  ktoré  sa  nepožičiavali,  alebo  boli  poškodené,  aj
vzhľadom k tomu, že sme prechádzali na nový knižničný systém. 
Literatúra bola vyradená z dôvodu: multiplikátov 311 kn.j.,  nahradených 31
kn.j., poškodených 463 kn.j., zastaralých 204 kn.j., stratených 401 kn.j.

Spracovanie knižničného fondu:
Knižničné fondy sa spracovávali prostredníctvom knižnično-informačného

systému LIBRIS  a  od  26.februára  2013  prostredníctvom nového  knižnično-
informačného systému Clavius. 

V období od 17.júna do 12. júla 2013 bola uskutočnená celková revízia
knižničného fondu Gemerskej  knižnice  Pavla  Dobšinského v  Rožňave,  ktorá
nám vyplynula  zo  zákona č.  183/2000 o  knižniciach,  a  na  základe príkazu
riaditeľa č. 5/2013 zo dňa 14.6.2013. Na revízii sa podieľali všetci zamestnanci
knižnice.  Revízia  bola  uskutočnená  prostredníctvom  knižnično-informačného
systému  Clavius.  Z  revidovaných  bolo  97  736  knižničných  dokumentov,
z ktorých 9361 bolo požičaných a 401 zväzkov chýbalo.
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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.

Zvukové knihy

V rámci dohody s partnerskou Knižnicou pre nevidiacicch v Levoči bola
v priebehu roka realizovaná 4 krát výmena 10 súborov zvukových kníh na 100
kazetách a 35 súborov zvukových kníh na 350 CD na MP3.  Zaevidovaných
máme 12 používateľov, ktorým bolo požičaných 180 zvukových kníh.
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2. SLUŽBY

2.1. Používatelia
Došlo k miernemu nárastu používateľov o 41, z toho sme zaznamenali

pokles  dospelých  používateľov  o  159,  na  druhej  strane  nárast  detských
používateľov o 200, ktorí využívali knižnično-informačné služby na jednotlivých
úsekoch. Zmenu používateľov sme zaznamenali tak v centrálnej budove, ako aj
na pobočke JUH.
Zvýšený  nárast  detského  používateľa  je  možné  zdôvodniť  väčším  úsilím
knihovníkov o spoluprácu s pedagógmi, ako aj individuálnou prácou s detským
používateľom. Pripravovať kvalitnejšie podujatie a neustále musíme klásť dôraz
na individuálnu prácu s používateľom. 

Registrovaní používatelia a  návštevnosť

ROK 2012 ROK 2013 ROZDIEL

Používatelia spolu 2722 2763 41

Dospelí 2001 1842 -159

Deti 721 921 200

Počet návštevníkov 40652 41851 1199

Používatelia prístupu na 
internet 3771 2402 -1369

Návštevníci web stránky 93943 59273 -34670

Návštevníci online služieb 61050 57280 -3770

Rozbor používateľov podľa kategórií

Rok 2012
Deti / Dospelí Spolu

Rok 2013
Deti / Dospelí Spolu

Centrálna budova 544 / 1719 2263 736 / 1650 2386

Pobočka JUH 177 / 282 459 185 / 192 377

SPOLU 721 / 2001 2722 921 / 1842 2763

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. V roku 2013 po prechode na nový knižnično-informačný systém sa
on-line  katalóg  knižnice  oddelil  z  web  stránky  knižnice,  preto  v  štatistike
návštevníci webu nevykazujeme toto číslo.
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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.

Došlo k poklesu používateľov Internetu, ktorý sme poskytovali bezplatne.
Zaevidovaných  bolo  2402 používateľov  internetu,  čo  je  pokles  oproti
predchádzajúcemu roku o 1369 používateľov. Vyplýva z toho, že veľká časť
obyvateľstva využíva prístup na internet doma, prípadne aj v knižnici využívajú
používatelia svoje notebooky. Takže záujem o túto službu klesá. Môže to byť aj
tým, že v knižnici nie je možné hrať počítačové hry, tiež nie sú dostupné určité
stránky, ktoré môžu negatívne vplývať na duševný a 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  zľavnené  zápisné  do  knižnice  počas  Týždňa
slovenských knižníc, Týždňa detskej knihy, predvianočnom období od Mikuláša
po Luciu.

Používatelia si výrazne pochvaľovali  elektronické služby, ktoré knižnice
poskytuje formou SMS -  oznámenia o  rezerváciách,  o rešeršných službách,
oznamy  o  doručení  dokumentov  v  rámci  MVS,  elektronické  zasielanie
dokumentov.  V  rámci  úsporných  opatrení  sme  prešli  aj  na  zasielanie
upomienok takouto formou.
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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 21
titulov periodík rôzneho žánru.

Vypožičaných bolo  110 684  kn.j.  čo  je  oproti  minulému roku pokles
o 24 277  kn.j. Absenčných  výpožičiek  sme  dosiahli  104  748.  Výpožičky
špeciálnych  dokumentov  sú  samostatne  sledované  bolo  ich  1  532  a  sú
zahrnuté v celkových výpožičkách. Reálny pokles výpožičiek v našej knižnici
sme  v  takom  veľkom  počte  nezaznamenali,  predpokladáme,  že  došlo  pri
prechode na nový KIS k zmene prepočítavania prolongácií.

V rámci medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) sme pre iné knižnice
poskytli 7 kn.j., čo je pokles oproti minulému roku o  kn.j. Našim používateľom
sme  zabezpečili  z iných  knižníc  806  kn.j.,  článkov,  čo  je  pokles  oproti
minulému roku o  311kn.j.,  a 180 zvukových kníh v rámci výmeny súborov
z partnerskej  knižnice  Slovenskej  knižnice  pre  nevidiacich  Mateja  Hrebendu
v Levoči.
Je to určitá signalizácia, že hľadané tituly, sa nájdu aj 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.

Na  propagáciu  kníh  sme  využívali  výstavky,  kde  sme  prezentovali
zaujímavé knihy, i podľa aktuálnej tematiky, ktorá rezonovala v médiách, alebo
medzi  verejnosťou.  Výveskami  na pútači,  na hodinách slovenskej  literatúry,
estetickej  výchovy,  dejepisu  a  na  informatických  výchovách  pre  základné
a stredné školy, na stretnutiach hovorenej bibliografie,  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.
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Výpožičky Rok 2012 Rok 2013 Rozdiel

Výpožičky spolu 134961 110684 -24277

Absenčné výpožičky: 127765 104748 -23017

krásna pre dospelých 58186 49548 -8638

odborná pre dospelých 34872 26232 -8640

krásna pre deti 24291 19442 -4849

odborná pre deti 5904 3426 -2478

periodiká 11708 12036 328

špeciálne dokumenty 3322 1532 -1790

Prezenčné výpožičky 7196 6116 -1080

MVS iným knižniciam 132 7 -125

MVS z iných knižníc 1117 806 -311

MMVS iným knižniciam 0 0 0

MMVS z iných knižníc 1 0 -1

2.2.1. Informácie, rezervácie, automatizácia

Gemerská  knižnica  Pavla  Dobšinského  v Rožňave  spracovávala  svoje
knižničné fondy v knižničnom programe Libris, Virtua a Clavius.

Pokračoval automatizovaný systém ohlasovania rezervácií  používateľovi
cez  SMS mobilných  operátorov,  taktiež  oznamy  o  doručených  objednaných
tituloch,  pripravených rešeršiach,  tiež  sme posielali  upozornenie o ukončení
výpožičnej  doby,  prekročení  výpožičnej  doby  dokumentov.  Nový  on-line
knižnično-informačný systém Clavius umožnil používateľom cez on-line katalóg
prehliadanie svojho výpožičného konta, taktiež aj predlžovanie výpožičiek bez
osobnej návštevy v knižnici.

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. 

Od 26.2.2013 sme poskytovali knižnično-informačné a výpožičné služby
v systéme Clavius. Konverzia dát  neprebiehala celkom hladko, bolo potrebné
dosť  pripomienkovať, avšak  číselné  štatistické  údaje  nám  v  mnohých
ukazovateľoch  poklesli,  predpokladáme,  že  nám  systémy  vykazovali  ináč
prolongácie výpožičiek. Konverzia databázy prebiehala v dlhšom období počas
ktorého  sa  nahlasovali  nedostatky  a  odlišnosti  v  záznamoch  alebo  neúplne
prekonvertované položky. Pre katalogizáciu to bolo 50 druhov chýb a zmien, vo
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výpožičnom protokole 8 chýb a zmien. Taktiež on-line katalóg bol z našej web
stránky presunutý na náš  server,  čím vykazujeme nižšie  čísla  návštevníkov
a prezeraných stránok.

So zmenou KIS boli realizované aj nasledovné zmeny. Úprava  katalógu
dátových  CDROM/DVD,  údaje  o  výpožičke  sú  načítané  z  Clavia.  Úprava
katalógu Burzy kníh, pri zápise kníh do burzy preberá záznam z Clavia.

V intranete knižnice pribudli:
Zoznam  práve  požičaných  MVS,  zobrazuje  prehľadne  kto  a  z  akej

knižnice,  dokedy  má  práve  požičanú  MVS,  tu  sa  realizuje  aj  predlžovanie.
Zlepšuje logistiku pri zasielaní vrátených dokumentov a včasné varovanie na
končiace sa termíny.

Generovanie čiarových kódov pre knihy, vytvára tlačovú zostavu do PDF
z údajov Clavia podľa predošlých zvyklostí.

Tlačová  zostava  signatúr na  chrbáty  kníh,  veľkosť  a  šírka  písma  sa
automaticky prispôsobuje podľa počtu strán a druhu väzby knihy.

Štatistika úspešnosti nákupu, prepočíta náklady na uspokojenie jedného
čitateľa, ktoré knihy bola dobrá kúpa, a o ktoré nie je veľký záujem.

Plánované  návštevy  čitateľov zobrazuje  počty  čitateľov,  ktorý  majú
termín  vrátenia  v  jednotlivých  dňoch.  Umožňuje  predvídať  návštevnosť
a prispôsobiť potrebné obsadenie pracovníkov.

Generovanie XML súboru pre Slovenskú poštu, zjednodušuje prácu pri
zasielaní upomienok, nie je potrebné prepisovať adresné a kontaktné údaje.

Priraďovanie  signatúr umožňuje  pracovníkom vo  výpožičných  službách
priradiť alebo zmeniť signatúru knihy z vopred definovaného zoznamu signatúr
bez toho, aby mali plný prístup do katalogizácie. Týka sa to beletrie a detskej
beletrie,  kvôli  správnemu  zobrazovaniu  mapky  umiestnenia  knihy
a rýchlejšieho vyhľadania knihy na polici.

Počas revízie KF boli dokumenty s tematikou beletria a detská beletria
označené vlastnými signatúrami, podľa jednotlivých čiastkových fondov. Úsek
beletrie má priradených 20 druhov signatúr, úsek pre deti  a mládež má 35
druhov signatúr, pobočka JUH má 8 druhov signatúr. Na úsek pre deti a mládež
kde  je  najviac  „abecied“  je  vytvorená  mapka  s  vyznačením  regálov  ku
konkrétnej  signatúre,  neskôr  bude vytvorený 3D model  úseku,  po rozšírení
katalógu  o  zobrazenie  pohľadov  aj  na  ostatné  lokácie  budú  vytvorené  3D
modely všetkých miestností s voľným výberom.

Od prechodu na vyššiu verziu katalógu Carmen 2.5 prebieha testovanie
a reportovanie chýb vývojových a nových verzií katalógu.

Bolo  zaevidovaných  1321 rezervácií  knižničných  jednotiek  pre
používateľov. Odoslaných bolo 2219 SMS cez mobilných operátorov.

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.
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Našu  webovú  stránku  knižnice  navštívilo  59273 návštevníkov, čo  je
oproti minulému roku pokles, prezretých bolo stránok 310764, on-line služby
využilo 57280 používateľov.

Poskytnutých bolo 7753 faktografických a bibliografických informácií. 

ROK 2012 ROK 2013 ROZDIEL

Rezervácie 1899 1321 -578

Informácie 9042 7753 -1289

SMS oznamy 2500 2219 -281

Rešerše 94 58 -36

Web návštevníci 93943 59273 -34670

Prezreté stránky 736299 310764 -425535

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.

Najžiadanejšie knižné tituly v systéme rezervácia v našej knižnici:
Nesbo, Jo. Pancierové srdce. 
Dán, Dominik. Uzol. 
James, E. L. Päťdesiat odtieňov temnoty : Fifty Shades Darker. II.. 
Urbaníková, Eva. Sushi v dushi 
Nesbo, Jo. Snehuliak. 
James, E. L. Päťdesiat odtieňov sivej : Fifty shades of grey. I..  
Futová, Gabriela. Naša mama je bosorka!. 
Nesbo, Jo. Spasiteľ. 
Futová, Gabriela. Brata musíš poslúchať.  
Byrne, Rhonda. Tajomstvo. 
Ďurech, Niňo. Mimozemšťan a Malá čertica  
Banáš, Jozef. Kód 9 : tajomný príbeh nesmrteľnej lásky : zo Sianu do Vatikánu.
Nesbo, Jo. Diablova hviezda. 
Byrbe, Lorna. Schody do neba. 
Nesbo, Jo. Bohyňa pomsty. 
James, E. L. Päťdesiat odtieňov slobody : Fifty Shades Freed. III.. 
Brown, Dan. Inferno = Peklo. 

  Poskytovala  sa  pomoc  pri  vyhľadávaní  informácií,  rešerší  z Opac
katalógov, dopĺňal sa katalóg CD-Rom a DVD, kde pribudlo 8 kn.j.

Poskytnuté  boli  3  elektronické  dodávky  dokumentov.  Elektronické
dodávanie poskytujeme aj pre súkromné osoby na Slovensku alebo v zahraničí.
Objednávky sa realizujú prostredníctvom e-mailu ako MVS. 
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Mobilná knižnica a burza kníh – bibliostánok-  v rámci Dní mesta Rožňava
12. a 13.9.2013 sme prišli  bližšie k čitateľom, resp. náhodným okoloidúcim
s knihami. Ponúkli sme záujemcom rôzne tituly prostredníctvom burzy, čiže dali
sme  druhú  šancu  starším knihám.  Prezentáciu  aktivít  knižnice  sme  nazvali
„Mobilná knižnica a burza kníh – bibliostánok“. Pri „malom pódiu“ na Námestí
baníkov sa pristavilo množstvo zvedavcov. K dispozícii boli nielen knihy, ale aj
možnosť  zapísať  sa  za  čitateľa  knižnice,  či  obnoviť  si  členstvo  priamo
v atmosfére jarmoku. Záujemcovia sa mohli dozvedieť a priamo na mieste si
vyskúšať  v  našom  notebooku  vyhľadávanie  kníh,  ktoré  sú  dostupné
prostredníctvom burzy, vyhľadávanie kníh cez nový katalóg Carmen, prístup do
databázy EBSCO, či prístup do svojho čitateľského konta.
Počas jarmoka sa zapísalo 47 čitateľov z toho 8 nových, 17 už neaktívnych a
22 si predĺžilo členské.

2.3. Vzdelávacie a kultúrne podujatia
 Gemerská  knižnica  Pavla  Dobšinského  v Rožňave,  zrealizovala 242
kultúrno  -  vzdelávacích  a informačných  podujatí  pre  verejnosť,  ktorých  sa
zúčastnilo  11636 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,
Domova dôchodcov, Klubu dôchodcov,  Barborky- zariadenia 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  30 podujatí,  besied,  prednášok,  hovorené  bibliografie,
prevenčné  a  výchovné  programy,  vzdelávacie  programy  -  tematické
prezentácie  a  informačné  výchovy  pre  769 účastníkov.  Spracovaných  na
požiadanie používateľov bolo  56  rešerší na rôzne témy. Používatelia, hlavne
študenti, zisťujú výhody tejto služby. 

Prevenčné a výchovné programy boli pripravené pre študentov stredných
škôl hlavne v oblasti: závislosť na alkohole a iných drogách, taktiež vzdelávacie
programy, Psychohygiena všedného dňa, Šikana, Na svete  nie si sám a i.

Pre  SŠ  boli  zrealizované  informatické  výchovy,  Citovanie  literatúry,
prezentácie k 1150. výročiu  príchodu sv. Cyrila a Metóda na územie Slovanov,
Cyrilometodejské  tradície,  Poslanie  Červeného  kríža,  Beseda  s prozaikom
Michalom Hvoreckým,vznik a vývoj knihy pre ZŠ 

18



Beseda so spisovateľom Gustávom Murínom - beseda sa strela s veľkým
ohlasom zo strany študentov aj verejnosti žoviálnym podaním svojej tvorby
a osoby si  získal  celé  publikum. Spisovateľ,  publicista,  biológ  Gustáv Murín
patrí k obľúbeným slovenským spisovateľom. Jeho literárna tvorba je rozsiahla
a žánrovo pestrá, v poslednom období sa zviditeľnil najmä knihami o mafii.  
Kométy  ozdoba  či  hrozba“  -  beseda, prezentácia  pre  stredné  školy
v spolupráci s Gemerským osvetovým strediskom.  Návštevníci sa oboznámili
s pozorovaním  komét  v  histórii,  s  určením  dráh  komét,  s  ich  anatómiou,
o pozorovateľských  stanovištiach  v  našom  meste  a  množstvo  ďalších
zaujímavostí, ktoré súvisia s touto témou. Na záver p. Lorinčík s doprovodom
gitary zaspieval, čo vyvolalo u účastníkov veľký umelecký zážitok.

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. Z EBSCO databázy sťahovanie a príprava fulltextových článkov
z rôznych spoločenských odborov.

Vytvorená  je  kartotéka  článkov a rôznych  informácií  na  tieto  témy,
ktoré  sa  neustále  dopĺňajú  o  nové  záznamy  a  informácie  pre  potreby
používateľov.  Nové  oblasti  vznikajú  podľa  aktuálnych  potrieb  a  požiadaviek
používateľov:
Drogy  –  príručka  prevencie,  marihuana,  tabak,  dieťa  a drogy,  heroín,
Kyberšikana. Mediácia.
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. Odborné  pedagogické  a  sociologické  články.
Interaktívne a altrnatívne vyučovanie.

V rámci  roka  Európskych  občanov  bola  v priestoroch  študovne
nainštalovaná výstavka kníh, dostupných informačných materiálov na pomoc
občanom.

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 2013 bol vyhlásený za
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Rok svätého Cyrila a Metoda,1150.výročie od príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda
na územie Slovenska.

Naďalej  prebiehala  spolupráca  s  Ústrednou  knižnicou  pre  nevidiacich
M. Hrebendu  v  Levoči,  realizovaná  bola  výmena  zvukových  dokumentov,
známych ako tzv. zvukové knihy.  

Pripravil  9 podujatí  pre  žiakov,  študentov  a dospelých,  na  ktorých  sa
zúčastnilo 196 účastníkov, poskytol 41 faktografických informácií.

      Knižnica v Irish Pube v Rožňave - Projekt na podporu čítania. Cyklus
hlasných čítaní úryvkov z kníh z fondu knižnice, prezentácie kníh z rôznych
odborov, za podpory poslanca Mestského zastupiteľstva  Karola Kováča, taktiež
bolo  realizované  bilingválne  čítanie  s  regionálnym  autorom  Ferencom
Ambrúžom. Čítanie prebiehalo v kaviarni počas prevádzky.

     Noc literatúry – prezentácia súčasnej svetovej literatúry, hlasné čítanie
úryvkov z vybraných diel európskych krajín známymi osobnosťami mesta vo
dvore Galéria Baníckeho múzea v Rožňave.  Beseda so slovenskou autorkou
Janou Pronskou, nekorunovanou kráľovnou historických romancí.

Dá sa čítať ušami? -  beseda a prezentácia ,Alebo : kde sa veľa číta,
tam  sa  veľa  počúva.  Využitie  zvukových  kníh,  zvukových  záznamov
a hovoreného slova.  Audokniha – ľudský hlas,  Audiokazety a MP3 nahrávky
v knižnici. Zvukové knihy pre zdravých i handikepovaných.

Cesty  duchovného  hľadania  –  beseda,  hodina  slovenského  jazyka
v knižnici. Mravné, duchovné a kultúrne posolstvo solúnskych mysliteľov Cyrila
a  Metoda.  Duchovné  posolstvá  autorov  krásnej  lit.  Vážne,  smutné  ale
i úsmevné  príbehy  o  duši,  modlitbe,  viere,   láske  a  oddanosti.  Autentické
životné príbehy v krásnej literatúre.    

Krajina fjordov a  trolov –  v rámci  Dni  mesta  bola   pre  študentov
prezentácia  nórskej  literatúry  a  kultúry.  Spisovatelia,  učenci  a  zberatelia
nórskeho  folklóru,  nositelia  Nobelovej  ceny  za  literaturu.Najväčšie  svetové
úspechy nórskej lit. Humanistické myšlienky v literárnych dielach. Najznámejší
škandinávsky spisovatelia románov a detektívok.

Uhryzni  ma nežne,  alebo svet  upírov – beseda a prezentácia  pre
študentov SŠ. Nová hystéria vo svete,literatúra, príbehy a filmová produkcia na
tému: tajomstvo, hrôza, láska. Tajuplné bytosti v krásnej literatúre.

Umenie  nečinnosti  – beseda  a  prezentácie  pre  stredné  školy.
Kresťanská  etika,  spirituálna  literatúra  v  knižnica.  Boh,  viera,  kresťanstvo
v jednotlivých  príbehoch  a  v  poézii.  Duchovná  poézia  na  Slovensku,
Bibliopsychológia – terapia s knihou.Vplyv čítania na duševný život.
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2.3.3. Úsek literatúry pre deti a mládež 

Práca  bola  zameraná  na  deti  materských  škôl,  základných  škôl  a
špeciálnych škôl. Zrealizovaných bolo celkom  98 podujatí s počtom účastníkov
2 041,  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 615 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.

Noc s Andersenom – zrealizované 5. apríla 2013 pri príležitosti výročia
narodenia  dánskeho  rozprávkara  Hansa  Christiana  Andersena.  Na  nočnom
dobrodružstve sa zišlo dvadsaťpäť detí. Zavítal pán Andersen v podaní hereca
divadla ACTORES Peter Szollos, študent Konzervatória K. Ivanko, ktorý s deťmi
zrealizoval scénické čítanie, zručnosť prejavili deti v tvorivých dielňach, odvahu
a  fantáziu  pri  maľovaní  na  tvár  a  hľadaní  pokladu.  Samozrejme  aktivity
sprevádzali knihy, čítanie, ale aj dobrovoľníci a knihovníci 

Deti  sa  zapojili  aj  do  celoslovenskej  súťaže.  Knižné  ceny  od  vydavateľstva
Slovart získali Laura Palme, Sofia Slosárová a Filip Mihalovič.

"Čítajme si ..."   detský čitateľský maratón -  čítanie  z knih: R. Dahl –
Jakub a obrovská broskyňa, G. Futová - Naša mama je bosorka. Zúčastnilo sa
ho  237 detí základných škôlv meste v čase od 9.00 do 15.00 hod., ako bolo
oficiálne sledované. 

Deň detí  -  pre deti sme pripravili aktívne podujatie na sídlisku   Juh,
medzi panelákmi pod názvom:„Či sme veľkí a či malí, na rozprávku nikdy nie
sme starí“ v spolupráci s mestom Rožňava, Klubom mladých a Domom MS.
Prezentovali sme zaujímavé detské knihy, hlasným čítaním dospelých, deti sa
predstavili  básničkami  či  pesničkam,  mali  možnosť  odniesť  si  rôzne  knižné
tituly, lúštili hlavolamy, krížovky, ale súťažili aj v športových disciplínach. Táto
aktivita prilákala medzi nás mnoho rodín a mal priaznivý ohlas.

Za  krásami  Slovenského  krasu –  9.  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  8  základných  škôl  z  celého  regiónu,  celkom  32
súťažiacich. Súťaž prebiehala na Soroške po trase turistického chodníka. Na
jednotlivých  stanovištiach  súťažiaci  odpovedali  na  časť  teoretickú  a
v poznávacej  časti  určovali  rastliny,  stromy, stopy zvierat,  horniny.   Počasie
účastníkom prialo a tak mali možnosť obdivovať aj krásu a zázraky prírody.
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Súťažiace  kolektívy   priamo  v  prírode  preukazovali  svoje  poznatky  a
vedomosti.   Podujatie  podporilo  mesto  Rožňava a  firma STEFE –  Efektívna
Ekologická Energia pre Slovensko.

Zrealizovaných  bolo  pre  deti  materských  škôl  a  základných  škôl 29
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. 

29 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, Kozliatká a iné.

13  rozprávkových  dopoludní a  popoludní pre  deti  materských  škôl  a
1.stupňa základných škôl, 6 tvorivých dielní – výroba záložiek do kníh, výroba
masiek zvieratiek,  maľovanie na tričká, a iné
20  dramatizácií  rozprávok,  24  zážitkových  čítaní a  interaktívne  tvorenie
rozprávok sme pripravili aj pre deti 
Zážitkové čítania a hlasné čítania boli realizované v rámci besied, ak aj iných
tvorivých aktivít pre deti. 
Pri  zápise  prvákov  za  čitateľov  knižnice  boli   zrealizované  5 literárnych
pásiem, priebežne pri rôznych aktivitách s deťmi bol uskutočnený 1 literárny
kvíz.  Priebežne počas  roka  bolo  zrealizovaných 92 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 73 podujatí a výstav
za účasti  8069 návštevníkov. 

Vytvorená je kartotéka článkov a rôznych informácií na témy, z oblasti
hudby, umenia, ktoré sa priebežne doplňovali.

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  -hodina  literatúry,  doplnená  o hudobné  ukážky
známych slovenských textárov, básnikov, interpretov v priestoroch knižnice na
úseku hudby a umenia
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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. 

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.

   Biblia na cestách- výstava biblií v rôznych prevedeniach, vydaniach
a jazykoch, spojená s prednáškou pre verejnosť Jedinečnosť Biblie a Poklad
dávnych zvitkov 

Život  bez  domova  1945-1960  z argentínskej  pozostalosti  J.  C.
Hronského – výstava o živote J. C. Hronského v spolupráci s Domom Matice
slovenskej v Rožňave.

„Slovenské príbehy“ - beseda s Mariánom Tkáčom, predsedom Matice
slovenskej osobnostiach Slovenska v minulosti

Filip Kulisev: Amazing  USA- výstava fotografií slovenského fotografa,
ktorý  priblížil  prírodu v  USA.  Besedy o  knihe  fotografií  zo  sveta  od autora
„Zoom“ pre zákadné a stredné školy.
Na derniéra výstavy sa zúčastnil konzul Veľvyslanectva USA v Bratislave pán
NATHAN   RINGGER,  ktorý  mal  besedu  so  študentmi  stredných  škôl  v
Rožňave v anglickom jazyku. Prijal ho primátor mesta na Radnici a prezrel si
historickú časť mesta. 

 Na túto knihu nikdy nezabudnem – tradičné podujatie pre deti,hlasné
čítanie  osobností  mesta  deťom,  ktorého  sa  zúčastnilo  114  detí.  Na  toto
podujatie  pozývame známe osoby nášho mesta, aby si zaspomínali na svoje
detstvo,  na   najoblúbenejšie  rozprávkové  knihy  a  prečítali  z nich  ukážky.
Ďeťom čítali primátor města Pavlo Burdiga, prednostka MsÚ Erika Mihaliková,
členky Klubu dôchodcov Ružena  Kostelníková, p.Sirkovská, poslanec MZ -Ján
Lach, riaditeľka Múzea Betliar SNM Eva Lázarová. 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. 

LAOS očami dnešnej Slovenky -  beseda s Petrou Nagyovou s Nadácie
Pontis, o jej cestách a živote v tejto krajine
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Besedy s prozaikom Michalom Hvoreckým o knihe Naum –  spisovateľ-
beseda pre stredné školy a verejnosť, o tvorbe a novej knihe hosťa.

Deň Zeme -  v spolupráci so ŠOP SR, Správou NP a BR Slovenský kras
Brzotín- prezentácia a aktivity pre žiakov základných škôl 

. Najkrajší  kalendár  Slovenska  2013  -putovná  výstava  kalendárov
v spolupráci s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Súťaž
spojená s "výstavnou šnúrou" prezentuje tie najkrajšie kalendáre Slovenska
v danom  roku  v rôznych  kategóriách.

KR.V. alebo krajina V. čiže kráľovná Viktória – prezentácia knihy a
beseda  pre  deti  základných  škôl  s  autorom  Danielom  Hevierom,  detským
spisovateľom.

Rudolf SCHUSTER – KAMČATKA -  beseda  s  Rudolfom  Schusterom–
bývalým prezident SR o jeho ceste na sever Európy, dobrodružstvách, prírode
a ľuďoch. 

 Najkrajší  propagačný  materiál  o  Slovensku za  rok  2012  a
Najkrajšia kniha – výstava, ktorej  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. 

40 rokov ochrany prírody Slovenského krasu - výstava  pri
príležitosti  40.  výročie  vyhlásenia  územia  Slovenského  krasu  za  chránenú
krajinnú oblasť.

Luis  Sepúlveda  :O rackovi  a kočce,  která  jej  naučila  létat  -
scénické čítanie pre deti základných škôl v rámci Dni českej kultúry 2013 s
hosťami – hercami Mestského divadla v Brne.

 INVENTÚRA  v  knižnici– prezentácia  knihy  a  beseda  s  autorom
Andrejom Hrycom, hercom,  Honorárnym konzulom Seychelskej republiky na
Slovensku.

Hendikep alebo dar? Odkryme ich skutočný potenciál -v spolupráci
s Občianskym  združením  -  Slovenskou  spoločnosťou  Spina  bifida
a hydrocefalus  -  výstava  netradičných  fotografií   Paľa  Bicáka  pri  príležitosti
2.Svetového dňa spiny bifidy  a hydrocefalu,  s  cieľom priblížiť  návštevníkom
knižnice tento zdravotný problém ľudí,  ktorí  sú aj  napriek tomu výnimoční,
šikovní.

Jozef Banáš a Kód 1-  beseda s autorom o jeho literárnej tvorbe pre
študentov stredných škôl a pre verejnosť  prezentácia novej knihy..
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II. Členská výstava Fotoklubu PixXL -výstava  fotografií  členov
fotoklubu Pix-XL, ktorý  vznikol pre spoluprácu a vzájomnú podporu miestnych
fotografov bez ohľadu na tematické zameranie jednotlivcov. Dáva priestor na
aktívne zapájanie sa do umeleckého života nielen v Rožňave, ako aj vytvoriť
základ pre fotografickú činnosť. 

2.3.5. Pobočka JUH

 pracuje  na  základe  tzv.  rodinnej  knižnice.  Pripravila pre  verejnosť
a používateľov 32  kultúrno-vzdelávacích  podujatí  za  účasti  564  účastníkov,
z toho 3 informatické výchovy pre základnú školu,  5  kvízov,  21 besied,   1
maratón čítania detí,2 rozprávkových popoludnia, posedenie s knihou pri káve,
výstavky  14,  nástenky  o  aktuálnom  dianí  a  témach,  4  donášky  kníh  pre
imobilných používateľov domov. 

Pobočka bola bezdrôtovo pripojená na centrálnu budovu knižnice, takže
mohla  poskytovať  informácie  a  vyhľadávanie  cez  internet  ako  aj  v  Opac
katalógu.  Vzhľadom  na  porušenie  diaľkového  prepojenia  internetu  pobočka
nemohla poskytovať kvalitné služby pre verejnosť, taktiež z dôvodu realizácie
celkovej  revízie  knižničného  fondu  a  čerpania  dovolenky  bola  prevádzka
pobočky dva mesiace zatvorená.

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

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

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 obecné noviny -  vydáva Obecný úrad Rakovnica, život obce
Stromíš : Vlachovské noviny -  vydáva Obecný úrad Vlachovo, život obce
Štítnické zvesti  -  vydáva Obecný úrad Štítnik, život obce
Korzár                      - vydáva Petit Press, a.s. Divízia východ, odš.z.Košice
Život pod hradom     -  vydáva Obecný úrad Krásnohorské Podhradie
Brzotínsky Hlásnik        - vydáva Obecný úrad Brzotín
Slavošovské obecné noviny – vydáva Obecný úrad Slavošovce

Do našej databázy boli stiahnuté z internetu obecné noviny za rok 2013, ktoré
sú na webe.

 Do  databázy  Virtua  bolo  spracovaných  1539 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 555 bibliografických informácia, 6 písomných informácií  a
vypracované boli 2 rešerše.   

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 1594 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.
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Databáza regionálnych osobností je budovaná v programe Biblis – doplnená
bola  o  1záznam.  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

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:

Výstavky:  Samuel  Tomášik,  Fraňo  Kráľ,  Pavol  Dobšinský,  Rákóczi  František,  Viktor
Myskovszky, Albert Pákh, György Dénes, Samuel Pellionis, Koloman Tichy, Ľudovít Skalník.
Stála výstavka najzaujímavejších kníh z regionálneho fondu.

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 2013 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.

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

V priebehu roka bolo uskutočnených 10 metodických návštev  v obciach,
poskytnutých  bolo  163  metodických  konzultácií  –  telefonicky,  elektronicky
alebo osobne v knižnici. Bol pozmenený spôsob práce v pôsobení metodiky v
okrese.   Väčšinou  sa  problémy  riešili  konzultáciami  podľa  jednotlivých
problémov.  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,  5  strednými  školami  v  regióne,  Špeciálnou  základnou  školou
internátnou v Rožňave, Domovom mládeže v Rožňave, kultúrnymi zariadeniami
- Mestským divadlom Actores, Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave,
Baníckym  múzeom  v  Rožňave,  Slovenským  národným  múzeom  -  Múzeum
Betliar,  Domovom sociálnych  služieb  Amália,  Domovom dôchodcov,  Klubom
dôchodcov,  Domom sociálnych služieb Jasanima, DeD satelitom, Dom  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:

Nové knihy- studnice múdrosti a informácií– nákup KF – 7000€

Čítaj a tvor – čítanie je zábava - 2144€

Kultúrne poukazy

Grantový program Terra Incognita:

Po stopách osobností -  4800€

Dotácie z rozpočtu mesta Rožňava za podpory firmy STEFE :

Zázraky prírody - 205€

Zrealizované projekty:

Nové knihy- studnice múdrosti a informácií –  4000€- nákup kníh 
na doplnenie knižničného fondu

Kultúrne poukazy – 235€ - využité na zápisné do knižnice

Zázraky prírody – 110€ - realizácia regionálnej súťaže Za krásami 
Slovenského krasu pre žiakov základných škôl

Finančné prostriedky vo výške 4235€ sme získali z  grantových 
programov  Ministerstva kultúry SR a 110€ z prostriedkov mesta Rožňava a 
firmy STEFE.
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IV./   Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických 
dokumentov

1. 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 2013: 
- účelové finančné prostriedky od zriaďovateľa : 2.366 €
- účelové finančné prostriedky z grantu MK SR na doplnenie KF : 4000 €

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  €

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 novom knižnično-informačnom systéme Clavius, 
prezentácie knižnice na verejnosti
– odborné vzdelávanie na úseku ekonomiky
– odborné vzdelávanie vo výpožičných službách
–

1.5. Zvýšiť schopnosť zariadení kultúry generovať zvýšené príjmy...

V  rámci  poskytovaných  služieb  verejnosti  sme  poskytovali  žiakom,
študentom  a  pedagógom,  služby  za  úhradu  kultúrnymi  poukazmi  v  rámci
grantového  systému  MKSR  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
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Rožňave. Pri realizácii rôznych podujatí sme spolupracovali s partnermi, ktorí
rôznymi spôsobmi participovali na relaizovaných aktivitách
1.7.  Na  všetkých  úrovniach  skvalitniť  propagáciu  a  marketing  vlastného
zariadenia, jeho služieb a podujatí.

- zverejňovanie našich aktivít na web stránke knižnice, informačnej tabuli pred
budovou knižnice, letákmi a pozvánkami v priestoroch knižnice
-  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, SMS, osobne.
-  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 boli 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  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 mestským divadlom Actores,
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Gemerským osvetovým strediskom, Baníckym múzeom

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
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2. VYHODNOTENIE PLNENIE AKČNÉHO PLÁNU  2008-2013

1.2.2.1 Efektívne využiť existujúce priestory
-  priestory  knižnice  sú  maximálne  využívané,  v  spoločenskej  miestnosti  sú
realizované  kultúrno-vzdelávacie  aktivity,  informačné  aktivity  či  aktivity  pre
rôzne  komunity  (Matice  slovenská,  literárny  klub  ),  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
Skvalitňovaním knižnično-informačných služieb používateľom a verejnosti  sa
snažíme  v  rámci  našich  možností  a  rozpočtu  vyhovieť  požiadavkám našich
používateľov,  a  to  hlavne  pri  doplňovaní  knižničného  fondu,  umožnením
prístupu k informačným databázam, využívaním web stránky knižnice ,on-line
katalógom knižničného fondu s možnosťou priameho vyhľadávania  literatúry,
prezerania fondu a rezervácie konkrétneho knižničného titulu. S prechodom na
nový knižnično-informačný systém ponúkame používateľom prehľad vlastného
výpožičného  konta,  možnosť  predĺženia  vypožičaných  knižničných  jednotiek
Poskytovanie  používateľom  DD  služby  –  priame  dodanie  elektronického
dokumentu, SMS služby pre používateľov, v ktorých  upozornujeme na vrátenie
rezervovaného tituly,  pre ktorý si  môžu prísť,  dodanie dokumentov v rámci
medziknižničnej  výpožičnej  služby,  dokončenej  rešerše,  ako  aj  uplynutie
výpožičnej doby vypožičaných dokumentov.
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  priebežne
prebieha  spolupráca  s   Domom  MS  v  Rožňave,  ako  aj  inými  zložkami  a
komunitami  v  meste.  Spolupráca  s  inými  kultúrnymi  zariadeniami  prebieha
podľa potreby pri organizovaní podobných aktivít.
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3.      VYHODNOTENIE PLNENIA  KONCEPCIE STAROSTLIVOSTI O TRADIČNÚ  ĽUDOVÚ

KULTÚRU V KSK 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  snažila  o
maximálne získavanie a zachovávanie akýchkoľvek materiálov a dokumentov
týkajúcich sa nášho regiónu.  Činnosť  regionálneho úseku,  ako aj  ostatných
úsekov bola orientovaná  tak, aby poskytovala informácie  našim používateľom
o histórii, dianí a aktivitách v regióne. 

1. Tajomstvá knižnice – pokračovali sme  naďalej v realizácii výstav
z regionálnych materiálov počas celého roka

2. Doplňovanie  regionálnej  databázy –  naďalej  sa  priebežne
dopĺňala 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  –  21  244
záznamov)
Retrospektívna databáza: Rozsnyó Hiradó 1874-1893, výber - 2051 záznamov,
                                     Šafárikov kraj 1934 - 1947, výber. - 903 záznamov

3. Míľniky nášho života   - spracované boli pamätné tabule, busty,
pamätníky v meste a okrese s popisom, materiál je pripravený na vydanie

4. Regionálna súťaž zrealizovaná  s cieľom poznávania osobností,
histórie, pamiatok a krás regiónu: Za krásami Slovenského krasu – 9.ročník,
pre základné školy v regióne 
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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  545  obyvateľov,  čiže  naša
organizácia spadá pod limit sídla - do 20 tis. obyvateľov. 

Č. Ukazovateľ/
indikátor
výkonu knižnice

Slovenský
štandard

Benchma
rk

Benchmark  po
zohľadnení
špecifík  knižníc
KSK

Gemerská 
knižnica P. 
Dobšinského v 
Rožňave

2012

Gemerská 
knižnica P. 
Dobšinského v 
Rožňave

2013

1

Počet kn. 
jednotiek 
získaných 
kúpou ročná 
obnova KF ako 
celku

3-5%  obnova
KF

2,00% 2,00% 700 kn.j.

0,7%

614 kn.j.

0,6%

2 Suma fin. 
Prostriedkov na
nákup 
kniž.fondov

10  eur  na
knihu

10 eur na 
knihu

10 eur na knihu 6 952,77 €

9,93

7265,18€

11,83

3 Počet titulov 
periodík

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

50-80 
titulov

50-80 39 39

4 Počet PC s 
internetom pre 
verejnosť

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

1/200-600
čitateľov

1/200-600
čitateľov

12 12

5 Týždenný počet
prevádzk. hodín

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

50-60 Min.50hodín 48 (+4) 48(+4)

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

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

(40- 50) 40-55 65 65

7 Výpožičky na 1 
zamestnanca 
vykonávajúceho
knihovnícke 
činnosti

15%
výpožičiek
(kategória
20000-40000
obyv.)

10000 
výpožičiek

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

15 878 
výpožičiek

12 298
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8 Výpožičky na 1 
čitateľa

15%
(kategória
20000-40000
obyv.)

30/ za rok Min.20/ rok 49,58 výpožičiek 40,05 výpožičiek

9

Percento 
čitateľov z 
počtu 
obyvateľov

15%
(kategória
20000-40000
obyv.)

15,00% Rozpätie 10-15%

13,85 14,13%

1
0

Počet platených
akcií, služieb a 
podujatí 
organizovaných
knižnicou

Štandard  nie
je stanovený

4 ročne 6 5

1
1

Počet AVD v 
knižničnom 
fonde

Štandard  nie
je stanovený

3% z 
knižničnéh
o fondu

1-3% 4,50% 4,5%

5.Týždenný počet prevádzkových hodín 
Výpožičný čas pre verejnosť bol 48 hodín, rezerva 4 hod., kedy sa realizovali
objednané aktivity  počas  dňa,  ktorý  bol  v  týždni  pre  výpožičné služby pre
verejnosť zatvorený. 
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5.  VYHODNOTENTIE PLNENIA AKČNÉHO PLÁNU ROZVOJA PRÁCE S MLÁDEŽOU 

KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEH KRAJA NA OBDOBIE ROKOV 2012-2014

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v priebehu celého roka
pripravovala aktivity a spolupracovala zo základnými a strednými školami v
celom regióne. Napriek dnešnej elektronickej 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.  Snaha o  aktívnu  účasť
žiakov a študentov na týchto aktivitách, nielen organizovane s pedagógmi, ale
aj  samostatne na výstavách fotografov a i. 

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:  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,  ako  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,  individuálna  práca  so
znevýhodnenými  používateľmi,  príprava  a  realizácia  vzdelávacích  podujatí,
práca s periodikami, 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,  práca  so  školskými
zariadeniami, 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,  spracovanie tlačových
správ,komunikácia s médiami

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
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záznamov  pre  národnú  bibliografiu  a  súborný  katalóg,  práca  s
automatizovaným informačnými zdrojmi,vo výpožičných službách, poradenská
činnosť,  individuálna  práca  s  čitateľom,  rešeršná  služba,spracovávanie  a
vytváranie regionálnych záznamov a databáz

Pobočka JUH:  1 knihovník  - odborná knihovnícka činnosť , bibliografická a
rešeršná agenda, poskytovanie informácií, výpožičná služba, individuálna práca
s rôznymi vekovými kategóriami používateľov, príprava a realizácia kultúrno-
vzdelávacích podujatí, práca so školskými zariadeniami

Útvar ekonomicko-technických služieb

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

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

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

2. Organizačná, riadiaca, koordinačná, kontrolná činnosť

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, ako samostatný právny
subjekt,  sa  riadila  základnými  dokumentmi:  Zriaďovacou  listinou,
Organizačným poriadkom,  Pracovným poriadkom,  Knižničným a  výpožičným
poriadkom, Plánom práce na rok 2013, 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 knižnice 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.

V januári a februári 2013 prebiehala príprava na konverziu databáz na
nový  knižnično-informačný  systém  Clavius,  od  26.  februára  boli  spustené
výpožičné služby v novom systéme. V lete prebiehala v novom systéme aj
celková revízia knižničného fondu, kedy boli pozastavené výpožičné služby.

Porady  zamestnancov  knižnično-informačných  služieb  sa  konali
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pravidelne mesiačne, podľa potreby a aktuálnosti  aj častejšie. Kde sa riešili
priebežné úlohy, príprava aktivít pre verejnosť, ako 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.

3. Systém ochrany objektov

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

Knižnično-informačný  systém  je  prevádzkovaný  na  vlastnom  serveri,
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
samostatný  internetový  server,  ktorý  je  chránený  z  von  Firewalom  a  tiež
softwérovým firewalom. 

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 nutnom počte,  žiarovky boli  vymenené za
úsporné,  priebežne  inštalujeme  snímače  pohybu,  aby  sa  zapínanie  svetiel
spustilo, len pri pohybe návštevníka, šetríme vodu nastavenim nízkeho prúdu
vody, kde to vieme, obmedzenia teploty počas vykurovacieho obdobia, počas
voľných dní a víkendov.

40



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. 506/2012 Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa
17.12.2012 nám bol stanovený rozpočet bežných výdavkov na rok 2013 
     
–     Bežné výdavky  /600/  - zdroj  41-001   Program  0040100           141.361,00 

    z daňových príjmov
–     Mzdy, platy        /*610/  - zdroj 41-001  Program 0040100               93.662,00 

    z daňových príjmov 
–     Bežné príjmy /200/         - zdroj 46         Program 0040100                 9.500,00

    vlastné príjmy KSK
–     Bežné výdavky /600/       - zdroj 46        Program 0040100                 9.500,00

    vlastné príjmy KSK             
–     Bežné výdavky /600/   - zdroj 41-001    Program 0040200                 2.016,00

   
     
     V súlade s § 23  zákona NR SR  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám bol upravený
rozpočet bežných výdavkov o poskytnutý príspevok Úradom práce, sociálnych
vecí  a  rodiny  Rožňava  z  Európskeho  sociálneho  fondu  na  podporu
zamestnávania nezamestnaných v samospráve
Rozpočtovým opatrením B1, B2, B3,B4,B5,B6,B7                                    
                                              
                                /300/          - zdroj 11T1                                             2.298,18
– Bežné  výdavky /600/            -zdroj 11T1     Program 0040100           2.298,18
– Bežné výdavky /*610/          - zdroj 11T1     Program 0040100           1.703,11

                           /300/           - zdroj 11T2                                                405,65      
– Bežné výdavky /600/            - zdroj 11T2     Program 0040100              405,65
– Bežné výdavky *610/            - zdroj 11T2     Program 0040100              300,58    

      Rozpočtovým opatrením č. B7 nám bol navýšený  rozpočet o dar od Mesta
Rožňava   účelovo určený na „Zázraky prírody – Za krásami slovenského krasu 

                             /300/                 - zdroj 71                                                   110,00
-     Bežné výdavky /600/              - zdroj 71                                                   110,00

                                                                     
     Na základe zmlúv  č.  MK-KI/2013/2.5  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 bežných výdavkov                                                     
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– Bežné výdavky /600/          - zdroj   111-005  Program 0040200           4.000,00    
     
    
     Rozpočtovým opatrením č.  B8 zo dňa 15.11.2013  nám bol  upravený
rozpočet  o výdavky na spolufinancovanie projektov podporených dotáciou z
Ministerstva kultúry SR
                                                           
                                                     
Program             Ekon. klas.           Zdroj              Rozpočet        Úprava    Upravený rozpočet
0040200              /600/              41-001           2.016,00       350,00          2.366,00

      Rozpočtovým opatrením č. B9 zo dňa 12.12.2013 na základe zmluvy č. MK-
KI/2013/8.2  uzatvorenej  s  Ministerstvom  kultúry  SR  o  poskytnutí  dotácie
prostredníctvom kultúrnych poukazov na podporu prístupu žiakov a učiteľov
stredných škôl ku kultúrnym hodnotám  nám bol upravený rozpočet bežných
výdavkov

Program            Ekon. klas.             Zdroj             Rozpočet         Úprava    Upravený rozpočet
0040100              /600/             111.005               0,00          253,00            253,00

     Rozpočtovým opatrením č. B10 zo dňa 19.12.2013 nám bol  upravený
rozpočet bežných výdavkov

Program             Ekon.klas.            Zdroj              Rozpočet        Úprava    Upravený rozpočet
0040100               /600/                41-001           141.361,00     675,00       142.036,00
0040100               /*610/              41-001             93.662,00     500,00          94.162,00
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HODNOTENIE VÝŠKY NÁKLADOV

SPOTREBOVANÉ NÁKUPY

Položka Pôvodný 
rozpočet v €

Upravený 
rozpočet v €

Čerpanie rozpočtu v €

Výpočtová technika 0,00 257,44 257,44

Prevádzkové stroje, prístroje 0,00 163,76 163,76

Knihy 1.100,00 5.803,31 5.803,31

Časopisy 600,00 1.459,07 1.459,07

CD 0,00 0,00 0,00

Pohľadnice 0,00 2,80 2,80

PHM a mazadlá 200,00 331,30 331,30

Papier kancelársky, tabelačný 150,00 179,20 179,20

Kancelárske potreby 150,00 1.052,46 1.052,46

Čistiace a dezinfekčné prostriedky 0,00 181,14 181,14

Autodiely 0,00 0,00 0,00

Materiál na opravu a údržbu 0,00 266,34 266,34

Všeobecný materiál 109,10 596,20 596,20

Materiál na podujatia 316,00 391,04 391,04

Spotreba materiálu 2.625,10 10.684,06 10.684,06

     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, materiál na
kultúrne aktivity. 
  Z projektu „Nové knihy – studnice múdrosti a informácií  “ sme zabezpečili
nákup knižničného fondu. 
   Od  Mesta  Rožňava  a  spoločnosti  STEFE  SK  sme  získali  prostriedky  na
zorganizovanie podujatia pre deti a mládež  „Zázraky prírody – Za krásami
slovenského krasu“.
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SPOTREBA ENERGIE

Položka Pôvodný 

rozpočet

Upravený 
rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Elektrická energia 2.800,00 2.825,86 2.825,86

Tepelná energia 1.931,00 1.931,04 1.931,04

Zemný plyn 4.800,00 5.260,09 5.260,09

Voda 330,00 375,39 375,39

Energie spolu 9.861,00 10.392,38 10.392,38

     V organizácii  sú prijímané úsporné opatrenia na maximálne šetrenie s
energiami, ktoré sú pravidelne mesačné sledované. Napriek tomu sme v roku
2013 uhradili nedoplatok za plyn a vodu za rok 2012.

OPRAVY A UDRŽIAVANIE

Položka Pôvodný  
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Čerpanie 
rozpočtu

Bežné O a Ú prevádzkových strojov 310,00 183,60 183,60

Bežné O a Ú budov alebo ich častí 0,00 0,00 0,00

Bežné O a Ú dopr. prostriedkov 90,00 157,20 157,20

Ostatné bežné OaÚ 0,00 0,00 0,00

Revízie 1.050,00 836,21 836,21

O a Ú spolu 1.450,00 1.177,01 1.177,01

     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 a prehliadka MV.

CESTOVNÉ NÁKLADY

Položka Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

Cestovné tuzemské 250,00 203,76 203,76

44



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

OSTATNÉ SLUŽBY

Položka Pôvodný

 rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
rozpočtu

Školenia, semináre, KA 150,00 134,80 134,80

Nájomné budov 12,00 12,0 12,00

Prenájom P.O.Box 55,00 54,40 54,40

Dopravné náklady 0,00 45,87 45,87

Parkovné, diaľničné nálepky 50,00 50,00 50,00

Telefón 400,00 391,33 391,33

Mobilný telefón 350,00 322,56 322,56

Internet 700,00 645,48 645,48

Poštovné 1.200,00 1.242,38 1.242,38

Udržiavanie software - zmluvné 500,00 487,93 487,93

Software- rozšírenie 150,00 138,24 138,24

Stočné 350,00 440,42 440,42

Iné ostatné služby 1.000,00 985,85 985,85

Služby spolu 4.917,00 4.951,26 4.951,26

     Tieto položky zahŕňajú náklady na kultúrne aktivity,   prenájom poštového
priečinka, symbolické nájomné za pobočku Juh, náklady na telefóny, internet,
poštovné,  nákup  kreditu  pre   SMS  služby  poskytované  pre  čitateľov,
koncesionárske  poplatky,  služby  požiarneho  technika,  stočné  ,  tlačiarenské
práce 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 predĺženie
licencie na antivírusový program. 
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SOCIÁLNE NÁKLADY

Položka Pôvodný 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Čerpanie rozpočtu

Prídel do sociálneho fondu 780,00 967,17 967,17

Dávka DPN 400,00 334,12 334,12

Príspevok na stravu 5.100,00 5.431,03 5.431,03

Náklady spolu 6.280,00 6.732,32 6.732,32

                                                                                                                                   

     Tvorba sociálneho fondu v roku 2013 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  334,12 €.

     Na zabezpečenie stravovania sme poskytovali stravné lístky zamestnancom
v hodnote 3,80 € , na ktoré organizácia priplácala 55% výšky stravného lístka,
t. j.  2,09 €.

2.  STAV PRACOVNÍKOV

ČERPANIE OSOBNÝCH NÁKLADOV

Položka Pôvodný 
rozpočet

Upravený

rozpočet

Čerpanie

rozpočtu

Mzdy zamestnancov 93.662,00 94.162,00 84.989,00

OON 0,00 0,00 0

Mzdové náklady spolu 93.662,00 94.162,00 84.989,00

       K 1.1. 2013 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 2013 dosiahol  výšku 557,64 €,  čo je
zvýšenie o 44,58  € oproti roku 2012. 

     Mzdové prostriedky za rok 2013 neboli vyčerpané v plnej výške, a to z
dôvodu dlhodobých PN u 2 pracovníčiek,  1 pracovníčku sme získali v rámci
aktívnej politiky od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

   Mzdové  náklady  všetkých  zamestnancov  GK PD v  prepočte  na  jedného
čitateľa sú 30.75 €  (84.989 /2.763 )               
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     Mzdové náklady zamestnancov GK PD v Knižnično-informačných službách v
prepočte na jedného čitateľa sú  24,81 € (68.571,67/2.763).

Stav pracovníkov k 31.12. Rok 2012 Rok 2013

Priemerný evidenčný stav 
prepočítaný

12,5 12,5

Priemerný evidenčný stav vo
fyzických o

13 13

- v tom muži 2 2

- ženy 11 11

- zamestnanci so ZPS 1 2

- zamestnanci na dobu určitú 1 1

Mimo evidenčný stav 0 0

- materská dovolenka 0 0

     Čerpanie mzdových nákladov je nasledovné :

  

     - tarifné mzdy                              77.265,94

     - riadiaci príplatok                          1.912,41

     - osobný príplatok                          3.198,88

     - nadčasový príplatok                        334,96     

     - odmeny jubilejné                         1.230,50  

     - odmeny                                      3.050,00            

     

POISTNÉ DO FONDOV

     - Odvody na zdravotne poistenie 8.304,19

     - Odvody na nemocenské poistenie    956,88

     - Odvody na starobné poistenie          12.114,83

     - Odvody na invalidné poistenie  2.595,61

     - Odvody na poistenie v nezamestnanosti     864,73

     - Odvody na úrazové poistenie     693,31

     - Odvody na poistenie do RFS  4.110,81

            

       Zákonné sociálne poistenie spolu           29.640,36
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       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 371,90 371,90 371,90

Ostatné poplatky 560,00 555,11 555,11

Členské príspevky 130,00 50,00 50,00

Ostatné finančné náklady 40,00 44,90 44,90

Ostatné náklady spolu 1.101,90 1.021,91 1.021,91

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

ODPISY DHIM

     Odpisy DHIM boli zúčtované v roku 2013 vo výške 21.519,51 € , a to

- odpisy  dlhodobého NHM a HIM – VÚC                            16.345,44

- odpisy  dlhodobého HIM  z vlastných zdrojov                    5.174,07

             

HODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH PRÍJMOV

     Vlastné príjmy sme dosiahli vo výške 10.693,34 €, ktoré pozostávajú z
poplatkov za členské, upomienky, fotokópie, MVS, rešerše a iné.

Od  1.1.2013   Gemerská  knižnica  Pavla  Dobšinského  je  rozpočtovou
organizáciou a vlastný príjem sme mali stanovený vo výške 9.500,- €. Tento sa
nám podarilo naplniť, ba aj prekročiť.
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DOSIAHNUTÝ HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDOK

     Celkové náklady na činnosť           189.077,26 €

     Príspevok od zriaďovateľa                   144.728,97

     Príspevok od MK SR – granty                                          4.253,00

     Príspevok od ÚPSVaR                                                           2.703,83

     Príspevok Mesto /Stefi/                                                           110,00

     Príjmy za knižničné služby             10.693,34

     Ostatné výnosy z prev. Činnosti                                     82,27

     Zúčtovanie zákonných rezerv                                                6.309,30

     Úroky                                                                                        2,38

     Výnosy z kapitálových transférov                                          16.345,44

    

                                                                                              190.402,60

     Dosiahnutý HV za rok 2013                                                 1.325,34

     Dosiahnutý hospodársky výsledok v roku 2013  je úspora 1.325,34  €. 

   

KAPITÁLOVÝ TRANSFÉR

Kapitálový transfér v roku 2013 nám nebol poskytnutý.   

SOCIÁLNY FOND

Stav fondu l1.1.2013                           199,34

Tvorba za rok 2013                       967,17

Zdroje spolu          1.166,51

Čerpanie fondu :

Príspevok na stravné lístky /426x032/ 136,32

                                        /2.195 x 0,41/                              899,95                                   

Čerpanie spolu                             1.036,27

        

Zostatok k 31.12.2013                       130,24                               
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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 Stav k 1.1.2013 Prírastok Úbytok Stav k 
31.12.2013

Nehmotný majetok    073 12.740,26 0 0 12.740,26

Stavby                      021 562.994,33 0 0 562.994,33

Stroje,prístroje          022 95.528,35 0 2.655,51 92.872,84

Dopravné prostriedky 023 11.380,00 0 0 11.380,00

Drobný dlh.majetok   028 52.161,46 1.323,66 1.199,36 52.285,76

Pozemky                   031 9.833,70 0 0 9.833,70

Umelecké diela          032 4.647,15 0 0 4.647,15

Majetok v OTE           751 9.631,30 153,95 79,70 9.705,55

Knižničný fond          OTE 307.901,67 10.515,11 2.993,79 315.422,99

Majetok spolu 1,066.818,22 11.992,72 6.928,36 1,071.882,58

Prírastok  majetku  predstavuje  nákup  4  ks  slúchadlá  ,  5  ks  clip  rámy,
mikrovlnka, čítačka CCD a PC zostava, ktorú sme dostali prevodom od KSK.
Úbytok  majetku  predstavuje  vyradenie  poškodeného  a  neopraviteľného
majetku.

Čerpanie rozpočtu 

Zdroj Položka
ekonomi

ckej
klasifikác

ie

Názov položky
ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po

zmenách 

Skutočnosť k
31.12. bežného

účtovného
obdobia

Skutočnosť k
31.12.bezprostre

dne
predchádzajúceh

o
účtovného
obdobia

11T1 311000 Granty 0,00 2.298,18 2.298,18 0,00
11T2 311000 Granty 0,00 405,65 405,65 0,00

46 223001 Za predaj výr., tov.
a služieb

9.340,00 9.340,00 10.693,34 11.384,47

46 243000 Z účtov  fin.
hospodárenia

3,00 3,00 1,99 14,35

46 292012 Z dobropisov 157,00 157,00 130,70 330,88
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71 312008 Z rozpočtu VUC 0,00 110,00 110,00
Spolu 9.500,00 12.313,83 13.639,86 11.729,70
Progra
m

Zdr
oj

Položka
ekonomi

ckej
klasifikác

ie

Názov položky
ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po

zmenách

Skutočnosť k
31.12. bežného

účtovného
obdobia

Skutočnosť k
31.12.bezprostre

dne
predchádz

40100 41 611000 Tarifný plat 86.827,00 84.227,00 75.262,25 73.170,12
40100 41 612001 Osobný príplatok 3.300,00 3.300,00 3.198,88 2.907,07
40100 41 612002 Ostatné príplatky 2.300,00 2.300,00 2.247,37 1.953,57
40100 41 614000 Odmeny 1.235,00 4.335,00 4.280,50 1.653,58
40100 41 621000 Poistné do VšZP 2.450,00 2.836,39 2.836,36 1.856,97
40100 41 623000 Poistné do ost. Poisť. 6.916,00 5.244,22 5.244,22 6.331,74
40100 41 625001 Na nemoc.poist. 1.310,00 1.210,86 1.210,86 1.149,45
40100 41 625002 Na starob.poist. 13.112,00 11.834,27 11.834,27 11.588,35
40100 41 625003 Na úraz. Poist. 749,00 677,29 677,29 664,60
40100 41 625004 Na invalidné poist. 2.809,00 2.601,89 2.601,89 2.482,73
40100 41 625005 Na poist. V Nz 936,00 778,37 778,37 827,26
40100 41 625007 Na poist. RF 4.448,00 4.015,66 4.015,66 3.931,32
40100 41 631001 Tuzemské 0 0 0 262,68
40100 41 632001 Energie 7.359,00 8.502,13 8.502,13
40100 41 632002 Vodné, stočné 410,00 815,81 815,81
40100 41 632003 Poštové a tel.služby 0 128,57 128,57
40100 41 632004 Komunikačná

štruktúra
0,00 38,17 38,17 474,55

40100 41 633002 Všeobecný materiál 0,00 211,75 211,75 0,00
40100 41 633004 Prev. Stroje,

prístroje, zar.
0,00 96,00 96,00 0,00

40100 41 633006 Všeobecný mat. 0,00 339,28 339,28 0,00
40100 41 633003 Software, licencie 0,00 0,00 0,00 51,48
40100 41 636002 Prev. Strojov,

prístrojov, zar.
0,00 13,50 13,50 0,00

40100 41 637004 Všeobecné služby 0,00 636,67 636,67 1 639,61
40100 41 637012 Poplatky a odvody 40,00 44,80 44,80 258,23
40100 41 637014 Stravovanie 5.100,00 5.793,03 5.793,03 3.950,46
40100 41 637016 Prídel do soc.fondu 780,00 967,17 967,17 909,10
40100 41 637035 Dane 750,00 704,05 704,05 704,96
40100 41 642006 Na členské príspevky 130,00 50,00 50,00 0,00
40100 41 642015 Na nemocenské

dávky
400,00 334,12 334,12 419,64

40200 41 633002 Výpočtová technika 0,00 0,00 0,00 0,00
40200 41 633006 Všeobecný materiál 316,00 316,,00 316,00 11,45
40200 41 633009 Knihy, čas. 1.700,00 2.050,00 2.050,00 3.245,08
40200 41 634002 Údržba a výda. 0,00 0,00 0,00 15,81
40200 41 635009 Software 0,00 0,00 0,00 75,60
40200 41 637002 Súťaže 0,00 0,00 0,00 189,70
40200 41 637027 OON 0,00 0,00 0,00 0,00
40200 41 637004 Všeobecné služby 0,00 0,00 0,00 138,36
40700 41 633006 Všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 41,20
40700 41 634002 Údržba a výda. 0,,00 0,00 0,00 160,19
40700 41 637002 Súťaže 0,00 0,00 0,00 129,82
40700 41 637004 Všeobecné služby 0,00 0,00 0,00 765,79
40200 111 633002 Výpočtová technika 0,00 0,00 0,00 2.050,00
40200 111 633009 Knihy, časopisy 0,00 4 000,00 4 000,00 4.000,00
40200 111 637001 Semináre, šk. 0,00 0,00 0,00 420,00
40200 111 637004 Všeobecné služby 0,00 0,00 0,00 179,83
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40200 111 637007 Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 68,17
40100 111 633009 Knihy, čas. 0,00 253,00 253,00 428,00
40100 46 611000 Tarifný plat 0,00 0,00 0,00 6.453,65
40100 46 612001 Osobný príplatok 0,00 0,00 0,00 255,80
40100 46 612002 Ostatné príplatky 0,00 0,00 0,00 162,20
40100 46 614000 Odmeny 0,00 0,00 0,00 3.473,92
40100 46 621000 Poistné do VšZP 0,00 0,00 0,00 239,81
40100 46 623000 Poistné do ost. Poisť. 0,00 0,00 0,00 715,50
40100 46 625001 Na nemoc.poist. 0,00 0,00 0,00 133,60
40100 46 625002 Na starobné poist. 0,00 0,00 0,00 1.358,17
40100 46 625003 Na úrazové poist. 0,00 0,00 0,00 77,54
40100 46 625004 Na invalidné poist. 0,00 0,00 0,00 290,99
40100 46 625005 Na poist. V Nz 0,00 0,00 0,00 96,95
40100 46 625006 Na garančné poist. 0,00 0,00 0,00 23,81
40100 46 625007 Na poist. Do RFS 0,00 0,00 0,00 460,75
40100 46 631001 Turemské cestovné 250,00 203,76 203,76 485,35
40100 46 632001 Energie 2.092,00 1.485,00 1.485,00 282,42
40100 46 632002 Vodné, stočné 0,00 0,00 0,00 0,00
40100 46 632003 Poštové a tel.služby 1.800,00 2.047,68 2.047,68 85,15
40100 46 632004 Komunikačná

štruktúra
400,00 742,48 742,48 37,26

40100 46 633001 Interiérové
vybavenie

0,00 0,00 0,00 4.893,68

40100 46 633002 Výpočtová technika 150,00 38,64 38,64 1.215,88
40100 46 633004 Prev.stroje,prístroje 100,00 79,16 79,16 530,86
40100 46 633006 Všeobecný materiál 1.600,00 1.943,28 1.943,28 3.356,87
40100 46 633009 Knihy, čas. 0,00 565,58 565,58 885,74
40100 46 633013 Software, licencie 0,00 0,00 0,00 150,29
40100 46 634001 Palivo, mazivá 310,00 338,35 338,35 334,80
40100 46 634002 Servis, údržba 90,00 243,20 243,20 398,00
40100 46 634004 Prepravné 0,00 7,87 7,87 0,00
40100 46 634005 Karty, známky 55,00 0,00 0,00 0,00
40100 46 635001 Interiérové

vybavenie
0,00 0,00 0,00 0,00

40100 46 635002 Výpočt.techniky 170,00 0,00 0,00 0,00
40100 46 635004 Prev.stroje,prístroje 140,00 72,00 72,00 640,26
40100 46 635006 Budov, objektov 0,00 0,00 0,00 864,14
40100 46 636001 Prenájom budov 12,00 12,00 12,00 12,00
40100 46 636002 Prenájom objektov,

častí
51,00 54,40 54,40 50,40

40100 46 637001 Školenia 180,00 34,80 34,80 14,00
40100 46 637002 Konkurzy, súťaže 0,00 121,68 121,68 0,00
40100 46 637004 Všeobecné služby 1.900,00 1.510,12 1.510,12 2.169,73
40100 46 637014 Stravovanie 0,00 0,00 0,00 720,00
40100 46 637016 Prídel do soc.fondu 0,00 0,00 0,00 .19,95
40100 46 637027 OON 200,00 0,00 0,00 0,00
40100 46 637035 Dane 0,00 0,00 0,00 2,65
40100 46 642006 Na členské príspevky 0,00 0,00 0,00 130,00
40100 46 711003 Softwér 0,00 0,00 0,00 10.768,99
40100 46 714001 Osobný automobil 0,00 0,00 0,00 11.380,00
40100 11T

1
611000 Tarifný plat 0,00 253,00 253,00 0,00

40100 11T
1

621000 Poistné do Všzp 0,00 170,29 170,29 0,00

40100 11T
1

625001 Na nemocenské
poistenie

0,00 23,85 23,85 0,00
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40100 11T
1

625002 Na starobné
poistenie

0,00 238,41 238,41 0,00

40100 11T
1

625003 Na úrazové poistenie 0,00 13,60 13,60 0,00

40100 11T
1

625004 Na invalidné
poistenie

0,00 51,05 51,05 0,00

40100 11T
1

625005 Na poistenie v
nezamestnanosti

0,00 16,99 16,99 0,00

40100 11T
1

625007 Na poistenie do RFS 0,00 80,88 80,88 0,00

40100 11T
2

611000 Tarifný plat 0,00 300,58 300,58 0,00

40100 11T
2

621000 Poistné do Všzp 0,00 30,06 30,06 0,00

40100 11T
2

625001 Na nemocenské
poistenie

0,00 4,21 4,21 0,00

40100 11T
2

625002 Na starobné
poistenie

0,00 42,07 42,07 0,00

40100 11T
2

625003 Na úrazové poistenie 0,00 2,42 2,42 0,00

40100 11T
2

625004 Na invalidné
poistenie

0,00 9,02 9,02 0,00

40100 11T
2

625005 Na poistenie v
nezamestnanosti

0,00 3,02 3,02 0,00

40100 11T
2

625007 Na poistenie do RFS 0,00 14,27 14,27 0,00

40200 71 633001 Interierové
vybavenie

0,00 0,00 0,00 0,00

40200 71 633006 Všeobecný materiál 0,00 18,64 18,64 0,00
40200 71 634004 Prepravné 0,00 38,00 38,00 0,00
40200 71 637002 Konkurzy a súťaže 0,00 53,36 53,36 0,00

152,877,0
0

160.968,8
3

151.795,80 193.245,69

III. Príčiny pretrvávania nedostatkov

Organizácia má v súčasnosti dlhodobo odstavený osobný výťah, ktorý bol
odstavený najprv z úsporných dôvodov, neskôr z dôvodu poruchy. Oprava 
nebola  zrelaizovaná z finančných dôvodov. Pretože je potrebná finančná 
položka na nielen opravu výťahu, ale aj na generálnu aj čiastkové revízie, ktoré
v rozporte organizácie nemáme.
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