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  1. Všeobecná charakteristika organizácie 

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

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

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

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka 

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti

V hodnotení činnosti za rok 2020 analyzujeme základné odborné činnosti knižnice, 
dopĺňanie knižničného fondu, odpisy literatúry, používateľov a poskytované knižnično-informačné  
služby verejnosti, aktivity aj v nových podmienkach, priestorové, technické a ekonomické 
zabezpečenie knižnice. 

Ťažiskovými úlohami v tomto roku bolo rozšírenie pôsobenia  v online priestore, keďže knižnica 
nemohla bez prestávky poskytovať svoje služby fyzicky, preto sme hľadali iné spôsoby komunikácie
s našimi čitateľmi i potenciálnymi používateľmi. Vo veľkej miere sme využívali Facebook, 
Instagram, založili sme účet na You Tube, vytvorili videá a množstvo albumov so zaujímavosťami. 
Základné knižnično-výpožičné služby boli   počas zatvorenia knižnice pozastavené.

Rok 2020 priniesol do celej spoločnosti, nevynímajúc knižnice, dovtedy nepredstaviteľné 
zmeny. V krajine bol vyhlásený núdzový stav  podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. O 
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov, z dôvodu ochrany verejného zdravia pred pandémiou ochorenia Covid-19. 

Došlo k zatvoreniu knižnice od  10.3.2020 do 18.5.2020, zrušené boli všetky aktivity, podujatia,  
výpožičky, vrátenie kníh.  Marec, ktorý je ťažiskovým mesiacom bol z hľadisko knihovníkom  
stratený, taktiež apríl a čiastočne aj máj. Knižnica, knihy, periodiká aj informácie  chýbali všetkým 
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čitateľom, deťom, študentom aj seniorom. 

Leto prinieslo čiastočne uvoľnenie, ale aj zmeny v prevádzke knižnice. Vyhradené boli hodiny pre 
seniorov, zavedené dezinfekčné prestávky, dodržiavanie 2m odstupov, obmedzený počet ľudí v 
knižnici na obmedzený čas. Pribudlo nové špecifikum: vrátené knihy od čitateľov putovali do tzv. 
„karantény“, samostatnej miestnosti, kde  sme ich dezinfikovali a dva dni stáli, kým mohli byť opäť 
zaradené do knižničného fondu na vypožičiavanie. Knihovníci pracovali v rukaviciach a ochrannom 
rúšku, návštevníci tiež museli byť v rúšku, všade  sa šírila dezinfekcia, aktivity sa preniesli do online
priestoru.

Rozšírenie pandémie v tzv. druhej vlne, prinieslo opäť zatvorenie knižnice, od 24.10.2020 aktivity, 
informácie sa preniesli  do virtuálneho sveta. 23.11.2020 knižnica otvorila svoje dvere verejnosti a 
čitateľom za obmedzených podmienok a  dodržiavania prísnych hygienických nariadení. Netešili 
sme sa dlho. 19.12.2020 opäť zatvárame knižnicu a koniec roka prišiel  v smutných číslach.

Ťažiskové aktivity boli rozšírené  v online priestore, z dôvodu náročnej situácie s pandémiou 
koronavírusu, v dôsledku ktorej knižnica nemohla poskytovať svoje služby fyzicky, preto sme hľadali 
iné spôsoby komunikácie s našimi čitateľmi i potenciálnymi používateľmi. Vo veľkej miere sme 
využívali Facebook, Instagram, kde sme zverejnili množstvo albumov a informácií so 
zaujímavosťami. Na YouTube sme v marci založili účet  knižnice, od vtedy sme na našom kanáli v 
roku 2020 uverejnili 19 videí.

Pripravili sme pre verejnosť cykly s ponukami kníh a súťaže.  Do online priestoru sme preniesli súťaž
Perly poznania IV.,  Babka a dedko 2020, prezentácie knižných  titulov, 

Plánované celoročné aktivity pre rôzne vekové kategórie boli zrušené, alebo maximálne 
obmedzené, zopár ich bolo prenesených do virtuálneho priestoru. Práca s  detským používateľom, 
žiakmi nebola realizovaná, pretože aj školy boli zatvorené a štúdium prebiehalo dištančnou formou 
či on line. Zákaz vychádzania sa podpísal pod celý priebeh roka 2020.

V roku 2020 bola vytvorená za pomoci Košického samosprávneho kraja, nová webová 
stránka našej organizácie, kde sme prezentovali naše aktivity, online katalóg Carmen,  aj dôležité 
oznamy  pre širokú verejnosť. Na web stránke knižnice si verejnosť mala možnosť pozrieť virtuálnu 
prehliadku  priestorov knižnice aj ako informačno-zážitkovej záhrady Objavujeme čaro Gemera.
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka 2019 2020  Zdroj, vysvetlivka

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné knižničné ukazovatele

počet aktívnych používateľov knižnice spolu 2373 1754 KULT – 4.Modul, r.1

počet výpožičiek spolu 98421 66673 KULT – 3.Modul r.1

z toho absenčných 93149 63925

z toho prezenčných 4062 2748 KULT – 3.Modul r. 13

knižničný fond  - stav/počet 93813 86722 KULT – 2.Modul, r.1

Počet návštevníkov knižnice spolu 40601 19274 KULT – Modul , r. 20 

platená návštevnosť 2372 1754 vypĺňať ako v predchádz. rokoch

neplatená návštevnosť 38229 17520  vypĺňať ako v predchádz.rokoch
Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu

(celkový počet aktivít)
283 139  KULT – 4.Modul r.3

Finančná oblasť 2019 2020

cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania

Náklady spolu    

náklady na činnosť knižnice spolu    302.050 249.674 KULT – 5. Modul, r. 19

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov) 180.262 181.043 KULT – 5. Modul, r. 21+r.25+r.26

Prevádzkové náklady 67.587 45.754 KULT -  5. Modul, r. 29

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

 

výdavky na prevádzku 272.533 240.884 k 31.12. , účtovné výkazy

výdavky na činnosť 29.517 8.790   31.12., účtovné výkazy

 Príjmy spolu 303.551 248.618 KULT – 5. Modul, r.1, 

Transfer od zriaďovateľa  

na bežné výdavky 250.863 224.742  k 31.12., účtovné výkazy

na kapitálové výdavky 0 0  k 31.12. , účtovné výkazy

spolu 250.863 224.742  KULT – 5.Modul, r. 4

Ďalšie príjmy  

z prenájmu  0 0 KULT – 5.Modul, r. 18

z vlastnej  činnosti 9.642 6.301 KULT – 5.Modul, r. 16 -vstupné, vložné, poplatky, 

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

spolu 9.642 6.301  

Externé grantové a projektové zdroje  

kultúrne poukazy 198 282  získaná suma

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

domáce projekty: tuzemské granty spolu 26.933 7.857 KULT – 5.Modul, r. 8

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

počet podaných projektov 8 6 projekt: tuzemský aj zahraničný, FPU, MK SR, ÚV SR, 
zahraničné granty, granty zo súkromných nadácií,  
projekty (transfery) z obcí- 
mimo kultúrnych poukazov

počet schválených projektov 7 2
výška získaných financií z externých grantov a

projektov spolu 
15.500 6000

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2019 2020  

cieľ:  cielená propagácia, zavádzanie inovácií
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počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými
KZ v KSK

3 1  Banícke múzeum Rožňava

počet nových partnerstiev 4 5

Kalis Photography Tornaľa, Dom Matice slovenskej v 
Rožňave, Únia žien Slovenska, Parlamentná knižnica 
NRSR, Archiv parlamentní sněmovne Kanceláře 
Poslanecké sněmovny

počet nových kľúčových aktivít 7  544
možno popísať nižšie v komentároch alebo v ďalších 
kapitolách

počet kľúčových mediálnych výstupov  115 37
články v tlači, TV, rozhlase, sociálne médiá (odhad 
počtu kľúčových výstupov)

Strategický rozvoj 2019 2020  

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj

definovaná stratégia rozvoja áno áno

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

plnenie prioritných cieľov v roku 2020

- Realizované aktivity na 
podporu čítania, aktivity v 
online priestore
- spracovávanie regionálnych
dokumentov
 

Nové aktivity v roku 2020 

 Objavujeme čaro Gemera – prezentácia regiónu v zážitkovo-informačnej záhrade v areáli 
knižnice.

 S láskou, Sládkovič – spomienkový predne venovaný tvorbe Andreja Sládkoviča

 Akadémia fotografovania – vzdelávací cyklus pre záujemcov fotografovania

 Dni Európskeho kultúrneho dedičstva – prezentácie a aktivity pre študentov a verejnosť

 544 online aktivít, podujatí,  kvízov, súťaží, prezentácií, videí, hlasné čítania na sociálnych 
sieťach
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2.3. Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030)

1.Program: Regionálna kultúrna identita

Zámer: posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľa k regiónu prostredníctvom
kvalitnej ponuky kultúrnych služieb založených na regionálnych špecifikách.

Realizácia aktivít: 

 Objavujeme čaro Gemera – prezentácia regiónu, osobností, prírody  v zážitkovo-
informačnej záhrade knižnice – pre študentov stredných škôl a verejnosť

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva- prezentácia pamiatok zapísaných v UNESCO na 
Gemeri, formou prezentácií, prednášky, výstavy publikácií pre študentov a verejnosť

 My z Gemera , Osobnosti známe i menej známe – albumy online prezentácií významných 
osobností regiónu na sociálnych sieťach

 Krojovaná krása – výstava krojovaných bábik, prezentácia krojov regiónu ( zapožičaná zo 
súkromnej zbierky  tvorcu )

 Drôtovaná a paličkovaná krása – video ukážky a výstava prác regionálnej autorky          

2. Program: Kultúrny cestovný ruch

Zámer: zviditeľniť Košický kraj prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu

Ponúkame  pre návštevníkov našej zážitkovo-informačnej záhrady  Objavujeme čaro Gemera 
prezentáciu regiónu v maďarskom i anglickom jazyku. Túto návštevnosť neevidujeme.

3.Program: Kreatívny priemysel

Zámer: aktívne prispieť ku generovaniu pracovných príležitostí v kreatívnych odvetviach regionálnej 
ekonomiky - nerelevantné

4.Proces optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení

Zámer:  Kultúrne zariadenia KSK sú konkurencie schopné, efektívne a mienkotvorné inštitúcie s 
kvalitnými kultúrnymi službami, so stabilizovanými nárokmi na rozpočet z verejných zdrojov a 
prosperujúce zo zdrojov kultúrneho turizmu a kreatívneho priemyslu

Knižnica každoročne podáva niekoľko projektov do rôznych grantových schém. Za uplynulý 
rok sme podali 6, schválené boli 2.

Realizácia aktivít:

 Akadémia fotografovania- priebežný vzdelávací cyklus kurzov pre záujemcov o  
fotografovanie pre začiatočníkov a pokročilých, aktivita má komunitný charakter

 Uchovajme si históriu regiónu - poskytovanie regionálnych dokumentov a informácií pre 
tvorcov publikácií o bádateľov o našom regióne

 Benchmarking knižníc – knižnica je  od  roku   2011 zapojená v tomto česko-slovenskom 
projekte, ktorý je zameraný na meranie výkonov a procesov organizácie 

 interiérové vybavenie priestorov knižnice je postupne priebežne modernizované, väčšinou z 
projektových dotácií FPU a finančných prostriedkov KSK
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3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2020
 Týždeň slovenských knižníc  Aktivity pre verejnosť                                                                                   

Stará kniha nehrdzavie  Knižnica rukami-Tvorivé aktivity pre verejnosť

Perly poznania IV. Literárna vedomostná súťaž pre deti, mládež a dospelých

S láskou, Sládkovič  Spomienkový prednes z tvorby autora

Akadémia fotografovania  6 kurzov počas 33 stretnutí

 My z Gemera Album online prezentácií osobností z Gemera

Objavujeme čaro Gemera Aktivity v zážitkovo-informačnej záhrade pre študentov

Spoznávame našich predkov Cyklus vzdelávacieho kvízu on line

Uchovajme si históriu regiónu priebežné skenovanie regionálnych dokumentov 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva Aktivity pre verejnosť

3.1 Plnenie štandardov

Názov štandardu Počet / Rok Poznámka Plnenie za rok 2020
Počet knižných jednotiek
získaných kúpou

2% z KF 796 kn.j.
2,18 %

Suma finančných 
prostriedkov na nákup
knižničných fondov

10 eur 
na knihu

10,62€

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

57

Počet prevádzkových hodín min.  50  hodín  /
týždeň 

44

Počet výpožičiek na 1 
zamestnanca vykonávajúceho 
knihovnícke činnosti

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

Výpožičky na 1 zamestnanca  
vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti

8081

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

38

Počet platených akcií, služieb 
a podujatí 

4 ročne 6

Počet  marketingových  aktivít
so  zameraním  na  propagáciu
kniž.

4 4

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika a digitalizácia 

4 Vydané bibliogr.,metod. materiály,
publik. činnosť z reg. fondov, 
digitalizácia  za účelom ochrany 
a sprístupnenia 

3 Bib letákov
oskenovaných 3320 
regionálnych 
dokumentov

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy

8 21+11

Počet podujatí zamerané  na 
celoživotné vzdelávanie 2

1

Komentár k štandardizácií : 
- znížený počet výpožičných hodín pre verejnosť vzhľadom na epidemiologické opatrenia 
-  prebiehalo  priebežné  skenovanie   drobnej  tlače  a  starých  dokumentov  na  úseku  regionálnej
literatúry. 
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3.2  Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti
I. Hlavná činnosť

1. Knižničný fond

Kvantitatívne ukazovatele:

Prírastky KF:               1 052    kn.j. Úbytky KF:     8 143     kn.j.                      

Celkový stav KF:       86 722 kn.j.  

  V roku 2020 sme získali do fondov  1 052 knižničných jednotiek.  Doplňovanie knižničného 
fondu sa realizovalo z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja. Napriek 
schválenému projektu vo Fonde na podporu umenia  na doplnenie nášho knižničného fondu sme 
tento projekt v roku 2020 nemohli zrealizovať, pretože finančné prostriedky nám boli presunuté až 
v koncom decembra 2020. Z knižničného fondu sme odpísali  8143 knižničných jednotiek, hlavne 
zastaralej a poškodenej literatúry.

Celkový knižničný fond Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského predstavuje 86 722  
knižničných jednotiek v hodnote  379834,03€. Oproti roku 2019 je čistý fond nižší o 7 044  kn. j.  

 Čitateľom sme v priebehu roka  ponúkali 57 titulov periodík, z toho 6 inojazyčné ( maďarský 
a český jazyk), 8 titulov sme získali bezplatne,  43 titulov sme zakúpili a  6 titulov sme dostávali 
darom.

Prírastky KF spolu  z toho: krásna literatúra pre dospelých  ….................  488  kn.j.            
      náučná literatúra pre dospelých …................    264 kn.j.

 náučná literatúra pre deti …...........................      41 kn.j.                           
krásna literatúra pre deti …........................…     254 kn.j.               
špeciálne dokumenty ….................................        5 kn.j.         

 
 Rok  Počet kníh/počet titulov  Počet špec.dokum./

počet titulov
 Spolu počet/ počet

titulov
 2019 1709/ 1593 36/ 35 1745/ 1628
2020        1047/ 1021       5 / 5       1054/ 1026

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

Knihy          80937
  

93,33 % 360390,57 €  

Špeciálne dokumenty spolu  5785 6,67% 19443,46 €

z toho - audiovizuálne 
dokumenty 

 4543 5,24  17 318,76   

             - iné špeciálne dokumenty  1 048 1,21 1185,49

             - elektronické dokumenty 161 0,19 864,66

              - mikroformy       33 0,03 74,55 

Spolu : 86 722   100% 379834,03 €
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Spôsob
nadobudnutia

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

kúpou 796 8 449,50 10 533,67

darom 234 0,00 1 967,34

náhrada 21 0,00 199,58

preprírastkované 1 0,00 5,00

Spolu 1052 8 449,50 12 705,59

Finančné príspevky na nákup KF

Finančný príspevok KSK na nákup KF 8.167,50

Finančný príspevok z MK SR -Kultúrne poukazy 282,00

Nákup perioík 2.195,14

Spolu 10.644,64

Rozbor knižničného fondu: 

odborná literatúra pre dospelých 35796 kn.j.

krásna literatúra pre dospelých 29635 kn.j.

odborná literatúra pre deti   4 492 kn.j.

krásna literatúra pre deti 16799 kn.j.

Spolu 86722 kn.j.

Knižničné jednotky získané kúpou:

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

Úsek región.literatúry 2 24,18 28,45

Úsek beletria 342 3984,67 4757,95

Úsek umenia a hudby 11 150,23 183,47

Úsek literatúry pre deti
a mládež

223 1675,26 2284,50

Úsek náučnej liter. 188 2315,65 2902,55

Pobočka Juh beletria 20 229,55 278,93

Pobočka Juh mládež 10 69,96 97,82

Spolu 796 8 449,50 10 533,67

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

Z našich fondov bolo odpísaných 8143 kn. j. v hodnote 14 038,38 €, z toho:

 beletria pre dospelých 4030 kn.j.

 beletria pre deti 1654 kn.j.

 náučná pre deti   243 kn.j. 

 náučná pre dospelých  2216 kn.j.

Počas roka 2020 bola v  knižnici zrealizovaná mimoriadna revízia celého knižničného fondu. Okrem 
kníh sa zrevidovali aj ostatné knižničné dokumenty (brožúry) vrámci všetkých úsekoch. Zrevidovalo 
sa:

Úsek Zrevidované Požičané Stratené Spolu

Úsek reg. liter., bibliogr. a metodiky 2496 25 8 2529

Úsek lit. pre deti a mládež + sklad 16056 1901 139 18096

Pobočka Juh 9697 964 24 10685

Úsek umenia a hudby 8171 60 16 8247

Beletria 21147 3529 114 24790

Úsek doplňovania a spracovania KF 17 - - 17

Úsek náučnej literatúry a študovne 22654 1957 88 24699

Spolu 80238 8436 389 89063

Po ukončení revízie KF vyraďovacia komisia predložila návrh na vyradenie nenájdených 
(stratených) knižničných jednotiek spolu v počte 389 ks. 

Zároveň počas roka 2020 sa v  knižnici zrealizovalo mimoriadne vyraďovanie. Vyradilo sa 
8143 knižničných titulov v hodnote 14038,38€. Podľa jednotlivých úsekov sa vyradilo nasledovne:

Úsek Počet kn.j. Cena

Úsek umenia a hudby 74 199,66

Pobočka Juh 26 108,25

Úsek lit. pre deti a mládež + sklad 1882 2816,27

Úsek náučnej literatúry a študovne 2123 4561,11

Beletria 4030 6317,69

Metodika 8 35,4

Spolu 8143 14038,38
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Zvukové knihy
V rámci našich služieb ponúkame pre zdravotne znevýhodnených používateľov aj možnosť 

vypožičiavania zvukových kníh na základe dohody s partnerskou Knižnicou pre nevidiacich v Levoči. 
V priebehu roka 2020 sme obdržali 11 súborov (110 CD – zvukových kníh). Evidujeme 6 aktívnych 
čitateľov, ktorí využívajú túto bezplatnú službu našej knižnice a vypožičali  si  154  zvukových kníh.

2. Služby

2.1. Používatelia – čitatelia

V roku 2020 bolo zaevidovaných  1754 používateľov. Knižnično-informačné služby na 
pobočke JUH boli poskytované  dva a pol dňa v týždni. Z dôvodu pandemických opatrení boli na 
pobočke poskytované služby veľmi obmedzene.

Registrovaní používatelia a  návštevnosť:

Rok 2019 Rok 2020 Rozdiel

Používatelia spolu: 2372 1754 -618

             Z toho dospelí 1517 1207 -310

            Z toho deti 855  547 -308

Počet návštevníkov 40601 19274 -21327

On line návštevníci 0 52954 52954

Rozbor používateľov podľa kategórií :

Rok 2019
Deti / Dospelí

Spolu
Rok 2020

Deti /Dospelí
Spolu

Centrálna budova 693/1426 2119 445/1138 1583

Pobočka JUH 162/91 253 102/69 171

SPOLU 855/1517 2372 547/1207 1754

Používatelia využívali elektronické služby, ktoré knižnica poskytuje formou SMS - oznámenia o 
rezerváciách, o rešeršných službách, oznamy o doručení dokumentov v rámci MVS, a elektronické 
zasielanie dokumentov. 

2.2.  Výpožičky, informačná činnosť

Vypožičaných bolo  66673 kn.j. čo je oproti minulému roku pokles o 31748 kn.j. Absenčných 
výpožičiek sme dosiahli 63925 a prezenčných 2748.  V rámci medziknižničnej výpožičnej služby 
(MVS) sme pre našich používateľov sme zabezpečili  945 kn.j., z toho 480 originálov a 465 kópií 
článkov. Používateľom sme ponúkali informácie  denníka,  týždenníkov, mesačníkov, dvojmesačníkov
a  štvrťročníkov.  Naši priaznivci nám v priebehu roka pravidelne formou darov dodávali iné tituly, 
ktoré boli tiež požičiavané. 
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Výpožičky Rok 2019 Rok 2020 Rozdiel

Výpožičky spolu 98421 66673 -31748

Absenčné výpožičky: 94206 63925 -30281

krásna literatúra pre dospelých 42149 31137 -11012

odborná literatúra pre dospelých 25919 15994 -9925

krásna literatúra pre deti 16438 9762 -6676

odborná literatúra pre deti 3033 1562 -1471

periodiká 10070 7676 -2394

špeciálne dokumenty 812 542 -270

Prezenčné výpožičky 4215 2748 -1467

MVS iným knižniciam 28 0 -28

MVS z iných knižníc 1077 945 -132

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského spracovávala svoje knižničné fondy v knižnično-
výpožičnom programe  Clavius. Pokračoval automatizovaný systém ohlasovania rezervácií 
používateľovi cez SMS mobilných operátorov, oznamy o doručených objednaných tituloch 
prostredníctvom MVS, pripravených rešeršiach, tiež sme posielali upozornenie o ukončení 
výpožičnej doby vypožičaných dokumentov.  Cez on-line katalóg Carmen používatelia mohli 
prehliadať svoje výpožičné konto, tiež  predlžovať výpožičky a rezervovať knižničné tituly bez 
osobnej návštevy v knižnici.

Zaevidovaných bolo v systéme Clavius 2760 rezervácií knižničných jednotiek 
pre používateľov. Odoslaných bolo 2969 SMS cez mobilných operátorov,  4386 emailových  
oznamov  a poštou 388 oznamov.

Poskytnutých bolo 6475 informácií, z toho 6023 faktografických a 452 bibliografických informácií.   
Vypracovaných   bolo 69 rešerší.  Našu webovú stránku navštívilo 37758 návštevníkov, on-line služby
využilo 15835  používateľov. 

Rok 2019 Rok 2020 Rozdiel

Rezervácie 1984 2760 776

Informácie 10044 6475 -3569

Odoslané  oznamy 12731 7743 -4988

Rešerše 71 69 -2
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3.  Vzdelávacie a kultúrne podujatia  (podujatia pre verejnosť, výstavná činnosť)

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, počas prevádzky pre verejnosť zrealizovala 
139 výchovno - vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť, ktorých sa zúčastnilo 
3 371 účastníkov. Vzhľadom na pandemické opatrenia a zatvorenie knižnice sa naše aktivity 
presunuli do on-line priestoru, na sociálne siete. Zverejnených bolo 544 aktivít, ktoré navštívilo 52 
954 online návštevníkov. Na web stránke knižnice mali možnosť návštevníci sa cez  virtuálnu 
prehliadku prejsť po objekte knižnice, a zároveň prezrieť informačno-zážitkovú záhradu“Čaro 
Gemera“, videlo ju 1079 návštevníkov.

2019 2020 Rozdiel

Podujatia fyzické spolu 330 139 -191

Kultúrno-spoločenské podujatia 33 7 -26

Výchovno-vzdelávacie podujatia 297 131 -166

         z toho Informačné výchovy 62 11 -51

Účastníci 15229 3371 -11858

On line aktivity 0 544

On line návštevníci 0 52954

 3.1. Úsek náučnej literatúry pre dospelých

Zrealizovaných  bolo  38  podujatí  pre    1.265 účastníkov,  z  toho  3  on-line  podujatia,
výchovno-vzdelávacích  a kultúrno-spoločenské podujatie,  informačné prípravy, besedy, prednášky,
informatické výchovy, prezentácie, hovorené bibliografie a iné.   Spracovaných bolo 63 rešerší, cez
MVS objednaných bolo 1029 výpožičiek,  zrealizovaných bolo  945  výpožičiek  , poskytnutých bolo
4876 faktografických informácií. 

Drôtovaná a paličkovaná krása – výstava o schopnostiach  ľudí venovať sa tradičným remeslám,
prenesená aj do online priestoru prostredníctvom video.

„Zdravie na tanieri“ - cyklus prednášok  a  besied  pre  študentov  na  tému  zdravie,  o  škodlivosti
fajčenia na organizmus a o nebezpečenstve, vzniku anorexie, obezity. Zároveň sme pripomenuli
Petra Madáča,  zakladateľa verejného zdravotníctva  v  Rakúsko-  Uhorsku v  zážitkovo-informačnej
záhrade v exteriéry knižnice.

„Ženy v nezvyčajnom povolaní“  z cyklu  „Po svete za volantom“ - Autorská beseda spojená s
výstavou s pani  Jarmilou Zacher  Pajpachovou,  ,ktorá je  najstaršou slovenskou kamionistkou.  Je
zapísaná do do slovenskej knihy rekordov. Autorka je inšpiráciou aj pre mladých ľudí svojím elánom,
nezlomnosťou a túžbou neustále zdolávať nové výzvy napriek veku.

„Sto rokov ústavy ČSR“- výstava fotografií a dokumentov z archívu Parlamentnej knižnice Národnej
rady SR a Archívu parlamentní knihovny České snemovny Praha. Je  venovaná vzniku prvej ústavy
ČSR a neskorším ústavám spoločným aj samostatným v SR a ČR.

„1945 – prišla  sloboda...“  - výstava zostavená z jedinečných dobových materiálov,  regionálnych
dokumentov, ktoré zachytávajú túto dejinnú udalosť v našom regióne, teda na Gemeri. 

Spoznávame  našich  predkov  -  cyklus  informačno-vzdelávacích  otázok  z  našich  dejín  v  on-line
priestore
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3.2. Úsek krásnej literatúry pre dospelých

Ťažiskom práce bola individuálna práca s  používateľom a knihou,  konzultácie  pri  výbere
literatúry,  pri vyhľadávaní informácií v sieti internet a intranet. Prebiehala spolupráca  s Ústrednou
knižnicou pre  nevidiacich  M. Hrebendu v  Levoči,  realizované  boli  výpožičky  zvukových  kníh  pre
znevýhodnených používateľov. 

Zrealizovaných bolo 36 výchovno-vzdelávacích a  kultúrno-spoločenských podujatí,  odborné
a  vzdelávacie  podujatie  pre  zamestnancov  knižnice,  spolu  pre  279 účastníkov.  Do  kartotéky
príležitostných básní sme doplnili 114 záznamov. Poskytnutých bolo 222 faktografických informácií. 

Pripravili sme pre verejnosť cykly s ponukami kníh a súťaže. Okrem toho sa nám napriek
náročnému roku podarilo v spolupráci s novým partnerom Kalis Photography Tornaľa zrealizovať
kurzy „Akadémia fotografovania“, v rámci ktorých prebehlo celkom 6 kurzov na 33 stretnutiach s
292 účastníkmi.

              Tradície -  Svet tradícií, zvykov a obradov našich predkov. Povery, povesti a zvyky 
zdokumentované v maďarskej krásnej a populárno náučnej literatúre. Minulosť našich predkov. 
Literárna hodina v knižnici.           

              Knihy rozhovorov - Prezentácia kníh rozhovorov. Známe osobnosti slovenského kultúrneho 
a spoločenského života uvažujú o živote, múdro empaticky a s humorom. Prezentácia kníh od: 
Tomáša Janovica, Jána Štrassera, Milana Lasicu, Alberta Marenčina, Dominika Tatarku..) 

           Perly poznania - IV. ročník literárno – vedomostnej súťaže, ktorá podporuje čítanie v každom 
veku a chce zvýšiť informovanosť o slovenskú literárnu tvorbu. Súťažné otázky boli zamerané na 
vyhľadávanie literárnych diel, autorov, úryvkov kníh tak, aby sme záujemcov naviedli k spoznávaniu 
a prečítaniu možno neznámeho diela od menej známych spisovateľov. Súťaž prebiehala v 3. kolách (
marec-apríl,  máj-august, september-október) a pre tri kategórie (žiaci, študenti, dospelí). 
Realizovaná bola aj v online priestore.

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia fotografovania -Séria kurzov o fotografovaní v spolupráci s 
Kalis Photography Tornaľa pod vedením fotografa Krisztiana Kaliho. Napriek náročnému roku a 
obmedzeniam, sa podarilo zrealizovať 33 stretnutí. Spolu to boli 3 kurzy pre začiatočníkov s názvom 
„Začíname s fotoaparátom“, 2 kurzy pre mierne pokročilých „Fotíme portréty“ a 1 kurz pre 
pokročilých „Ovládni svetlo“, kde sa účastníci venovali svetlu, blesku a kompozícii. 

Kniha o pastierovi – biblioterapia pre študentov, aktivity, ktoré sú spojené s touto knihou, 
ponúkajú účastníkom možnosť zamyslieť sa nad svojimi hodnotami a životom, zároveň sú 
psychohygienou a uvoľnením. Tento rok sme zrealizovali jedno takúto biblioterapiu pre študentov. 

Biblioterapia pre knihovníkov - V rámci tohto stretnutia sa knihovníci Gemerskej knižnice 
Pavla Dobšinského v Rožňave mohli oboznámiť s viacerými formami biblioterapie, vyskúšať si na 
vlastnej koži pôsobenie biblioterapie na psychiku a mentálnu pohodu a nájsť nové inšpiratívne 
nápady ku svojej práci s čitateľmi. 

Ako som vozil Nórov - Autor kníh  Ondrej Sokol sa na autorskej besede stretol so svojimi 
čitateľmi a odpovedal na ich zvedavé otázky o Nórsku, mentalite a živote v tejto severskej krajine, 
ale i o autorových zážitkoch a skúsenostiach ako vodiča autobusu v Nórsku i na Slovensku. Podujatie
sa uskutočnilo v rámci Týždňa slovenských knižníc. 

S láskou, Sládkovič - Dňa 10.12.2020 sa v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského
v  Rožňave  uskutočnilo  spomienkové  stretnutie  s  poéziou  Andreja  Sládkoviča.  Na  podujatí
spolupracovali   Dom Matice slovenskej v Rožňave, Únia žien Slovenska a mesto Rožňava.   Nad
všetkými prednesmi pozorne bdel Karol Horník, a porotu doplnila Tímea Bagačková Zollerová.
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 Tradície  -  svet  tradícií,  zvykov  a  obradov  našich  predkov.  Povery,  povesti  a  zvyky
zdokumentované v maďarskej krásnej a populárno- náučnej literatúre.  Minulosť našich predkov.
Literárna hodina v knižnici.             

Online podujatia :

Z ktorej knihy 1 – 3 - Cieľom kvízu „Z ktorej knihy“ bolo ponúknuť návštevníkom sociálnej
siete Facebook 38 ukážok z rôznych kníh, pričom ich úlohou bolo uhádnuť (výber z troch možností)
autora  a  názov  knihy,  z  ktorej  je  daná  ukážka.  Výber  kníh  bol  z  beletrie  i  populárno-náučnej
literatúry, rôzneho tematického zamerania, aby sme aspoň sčasti pokryli širokú škálu oblastí, ktoré
nám literatúra ponúka. Najúspešnejší riešitelia kvízov boli ocenení knižnými odmenami.

Aj keď máme zatvorené, stále pracujeme – seriál o činnosti zamestnancov knižnice počas
Covid-u, počas týždňov, keď knižnica nemohla ponúkať svoje služby širokej verejnosti. Realizované
boli rôzne odborné činnosti - revízia knižničného fondu, čistenie knižničných jednotiek, vyraďovanie
kníh  a  periodík,  doplňovaniu  záznamov  do  kartotéky  príležitostných  básní,  rešeršné  služby  a
skenovanie článkov z periodík,  príprava novej  webovej  stránky,  úprava areálu knižnice,  príprava
kvízov a zaujímavostí na sociálne siete a podobne. Vo foto seriáli sme ukázali verejnosti, čo všetko
sa v knižnici deje, aj keď v nej práve nie sú čitatelia.

Tajomstvá jedinečných dní v knihách - Výstava, ktorá sa preniesla aj do online priestoru,
ukázala  zaujímavé  tituly  z  našej  knižnice,  ktoré  sa  v  danom  týždni  týkali  zaujímavých
medzinárodných dní.

Diagnóza  cestovateľ -  Ukážky  a  zaujímavé  citáty  z  kníh  z  krásnej  i  populárno-náučnej
literatúry, ktoré sú o cestovaní, túžbe cestovať a spoznávať nové kultúry, ľudí, a zároveň aj samých
seba.  Kto  raz  dostane  túto  „diagnózu“,  už  sa  jej  nezbaví  do  konca  života.  Prezentovaná  bola
cestopisná literatúra  Pavla  ,,Hiraxa,,  Baričáka,   Borisa Filana,  Kataríny Džunkovej,  Jána Sťovíčka,
Veroniky Vyšnej, Antona Mihálika, Silvii Púchovskej a Martina Stillera.

Ženy, ktoré sa presadili  literárnou tvorbou -  O čom píšu ženy v 21. storočí a ako menia
literatúru. O literárnej tvorbe úspešných slovenských a svetových spisovateliek. Prezentácia menej
známych kníh od autov: Mária Dopjerová Danthine, Irena Brežná, Elena Ferrante, Isabel Allende a
Alta Vášová.     

Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc -  V rámci cyklu Zaujímavosti z políc v knižnici sme
predstavili Andreja Sládkoviča ako človeka, ktorý nás inšpiruje aj dnes. Zároveň sme sa naladili na
spomienkový prednes „S láskou, Sládkovič“, ktorý sa uskutočnil v 10.12.2020.

Zem kričí  o pomoc -  Ďalší  z cyklu Zaujímavosti  z políc  v knižnici  bol seriál  o knihách
týkajúcich sa životného prostredia. Nikdy v histórii ľudstva nebolo tak dôležité zamýšľať sa nad
vplyvom ľudskej činnosti na planétu Zem, ako dnes, preto sa aj naša knižnica pokúsila pridať svoj
malý kúsok do vzdelávania verejnosti o tejto téme

Ružičky z listov – 3 videá – videonávod. Keďže v dôsledku lockdownu sa v období padania
javorových  listov  nemohli  konať  žiadne  podujatia,  preniesli  sme  toto  tvorivé  stretnutie  do
virtuálneho sveta a natočili sme 3 videá o tom, ako si ľudia môžu vyrobiť ružičky z listov doma.
Videá si môžu nájsť na Youtube, Facebooku a Instagrame knižnice.
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3.3. Úsek literatúry pre deti a mládež

Zrealizovaných bolo celkom 34 kultúrno-spoločenských  a  výchovno-vzdelávacích podujatí,
podujatí s počtom účastníkov 667.   Poskytnutých bolo  424 faktografických informácií.  

Podujatia sa museli presunúť aj  do online priestoru.  Pripravovali sa aktivity pre  deti na
rôzne  témy,  aj  podľa  požiadaviek  pedagógov,  hlasné  čítania,  získavanie  správnych  informácií.
Priebežne naďalej bola doplňovaná kartotéka ilustrátorov a spisovateľov.

Svet farebnej  fantázie   29.1.-   30.6.2020.  Výtvarná súťaž pre deti  do 15 rokov,  k 100.
výročiu  narodenia  detskej  spisovateľky  M.  Ďuríčkovej.  Témou  bola  "Moja  najobľúbenejšia
rozprávka alebo povesť od Márie Ďuríčkovej",  ktorú mohli  deti  stvárniť  podľa vlastného výberu
ľubovoľnou technikou.  Vyhodnotenie  prebehlo na  úseku lit.  pre  deti  a  mládež za  pomoci  Mgr.
Krajčiovej zo ZUŠ v Rožňave. Zo súťažných prác bola pripravená v termíne 5.10.- 30.11.2020 výstava

Čriepky z tvorby- Miroslav Regitko  10.2.- 6.3.2020.  Výstava predstavila ukážky z tvorby 
známeho Slovenského výtvarníka Miroslava Regitka, ktorý sa venuje voľnej grafike a portrétovej 
karikatúre. 

Perly poznania IV.  2.3.- 30.10.2020.  Literárno- vedomostná súťaž rozdelená do troch 
vekových kategórií  v troch kolách, prenesená aj do on-line priestoru. Prvá kategória- deti od 7-15 
rokov, účastníci za pomoci kníh odpovedajú formou   súťažné otázky.  Záverečné vyhodnotenie 
podujatia prebehlo v priestoroch knižnice, účastníci boli ocenení knižnými cenami. 

Knižnica rukami - Stará kniha nehrdzavie- Tvorivé dielne, ktoré boli organizované v 
priebehu roka pre rôzne komunity. Vytváranie netradičných predmetov zo starých "nepotrebných" 
kníh, ktorým sa takouto formou vdýchne nový "život".

Letné farebné dni 2020 - Letné stredy v júli - zábavné dopoludnie s deťmi pri knihách  
August vo farbách – denné aktivity spojené s farbami:                                                                        

-  červený týždeň -  téma-  srdce a  krv   a  vesmír-  červená planéta Mars  ,výstavka kníh v
červenej farbe, 

 - žltý týždeň  - téma-o slnko, včely, med, staré zlaté mince, výstavka kníh v žltej farbe,
-  modrý týždeň – téma- Picassove „modré obdobie“, more a voda, výstavka kníh v modrej

farbe, 
- zelený/hnedý týždeň  - téma- stromy, les, príroda, výstavka kníh v zelenej a hnedej farbe 

Končí leto? No a...  
Deň  otvorených  dverí  na  úseku  literatúry  pre  deti  a  mládež  pre  deti/rodičov,  s  pripravenými
aktivitami. 

Aké dlhé má Pipi pančuchy?  -   25.9.2020-  31.12.2020
Výtvarná súťaž pre deti do 15 rokov,  pri príležitosti 75. výročia vydania knihy A. Lindgrenovej- Pipi
Dlhá Pančucha. Úlohou bolo ľubovoľnou výtvarnou technikou a na formát podľa vlastného výberu
(max.2x2m) spracovať tému Pipi Dlhá Pančucha. 

Online aktivity:
Poď sa s nami zabaviť -  cyklus rébusov, hádaniek, tajničiek pre vyplnenie voľného času

Odporúčame... - prezentované knižné novinky pre deti a mládež 

Rozprávkové ráno- nahovorené krátke rozprávky pre deti a pre spríjemnenie začiatku dňa. 
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Vtáčie vianoce – videorozprávka, Vianočný stromček – video, Dedo Mráz – videobásnička, Soby -
videobásnička

Každý  deň je  výnimočný- prezentované  knižné  tituly  fondu k  danej  tematike  s  krátkym
popisom, venovaná významným dňom v kalendári

Adventné nedele- naša knižnica symbolicky zapaľuje sviečky na adventnom venci a našim
čitateľom praje príjemné prežitie adventu, aj s dobrou knihou 

Knižničný  adventný  kalendár-  denne  otvárané  okienko  kalendára,  v  ktorom  sa  ukrývali
rôzne zaujímavosti, tradície, zvyklosti spojené s predvianočným obdobím, tvorivé aktivity a zábavné
úlohy pre deti a samozrejme nechýbali ani tipy na skvelé čítanie, alebo knihy vhodné ako darček 

 Stará  kniha  nehrdzavie- videá  s  kompletným  návodom  ako  si  vyrobiť  svietnik  pre
knihomoľa, nahrávané a spracované našou knihovníčkou

3.4. Úsek umenia a hudby

Ťažiskové  aktivitami  sa  rozšírili   do  online  priestoru.   Zrealizovaných  bolo  5 výchovno-
vzdelávacie   a   kultúrno-spoločenských  podujatí   1 výstava,   za  účasti  400  návštevníkov.
Poskytnutých  bolo   111 faktografických   informácií.  Doplnená  bola  Kronika  mesta  Rožňava  o
podujatiach knižnice za rok 2019. Realizovala sa odborná práce na úseku.

Hana  Meličková  –  120.  výročie  narodenia  –  spomienkové  podujatie  vo  Vlachove  v
spolupráci  s  Domom  Matice  slovenskej,  spojené  s  prezentáciou  a  ukážkami  hovoreného  slova
divadelného predstavenia.

„Po svete za volantom“ –  Jarmila Zacher Pajpachová ,  výstava obrazov a fotografií z ciest
najstaršej slovenskej kamionistky po svete. 

Čitáreň pod vežou – Kultúrne leto 
Do podujatí Kultúrneho leta 2020  sa zapojila naša knižnica, ktorá počas dvoch víkendov realizovala 
Čitáreň pod vežou. 

 3.5. Pobočka JUH 

pracuje na základe tzv. rodinnej knižnice na sídlisku Juh  mesta Rožňava.   Zrealizovaných
bolo 24 výchovno-vzdelávacích podujatí podujatí za účasti  475 účastníkov.  Aktivity boli zamerané
na kvízy, hlasné čítania detí, rozprávkové popoludnia, výstavky, tvorivé dielne a iné. Poskytnutých
bolo 315 faktografických informácií.  

Pokračoval  6. ročník literárnej a výtvarnej súťaže pre deti MŠ a žiakov ZŠ - Hľadá sa Babka a
Dedko  roku  2020.  Zámerom  bolo  výtvarne  alebo  literárne  spracovať  rozprávania,  zážitky  či
spomienky na svojich starých rodičov. Doručených bolo vyše 113  prác, aj mimo nášho okresu.  
Z prác bola realizovaná výstava priestoroch centrálnej budovy knižnice. 

Spolu so SocioCentrom po celý rok prebiehali stretnutia so seniormi pod názvom Aktívni v
každom veku. Seniori mali stretnutia 2x do mesiaca. Vždy mali pripravené pracovné listy na rôzne
témy zamerané na tréning pamäte, myslenia a pozornosti. Každé stretnutie seniori mali pripravené
aj tvorivé aktivity zamerané na motoriku, šikovnosť a trpezlivosť.

V marci vyhlásená liter.-výtvar. súťaž pre deti a mládež Moja knižnica o 10 rokov. Deti mali
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napísať alebo nakresliť ako si predstavujú, že bude vyzerať knižnica o 10 rokov. Súťaž bola kvôli
covid19 predlžená, no zúčastnil sa 1 žiak ZŠ. 

Leto v knižnici využili aj letné školy ZŠ v Rožňave aj CVČ Rožňava- denný tábor, kde sme pre
deti pripravili aktivity zamerané na prácu s knihami a tvorivé aktivity. Deti sa v priestoroch Pobočky
knižnice na Juhu naučili prácu s náučnou literatúrou, spoznávali živočíchov a rastliny v okolí knižnice
podľa atlasov a kľúčov, tvorili z papiera, čítali z kníh  a zabavili sa pri spoločenských hrách.  

August  sa  niesol  v  znamení farebných  týždňov, každý  týždeň  iná  farba,  ku  ktorej  boli
pripravené  úlohy.  Každá  farby  mala  určitú  symboliku-  modrá-  more,  oceány,  nebo,.žltá-  slnko,
ovocie, kvety, zelená-príroda, stromy, zelenina...

3.6  Výstavná činnosť  

Termín Názov

10.2.-6.3.2020 Čriepky z tvorby- Miroslav Regitko

10.2.-31.3.2020 Jarmila Zacher Pajpachová – výstava fotografií a obrazov

22.6.- 30.9.2020 Krojovaná krása Gemera - Výstava krojovaných bábik z Gemera

3.8.2020-31.12.2020 100 rokov Ústavy ČSR

3.8.2020-31.12.2020 1945- prišla sloboda...

11.9.2020-18.10.2020 Pamiatky na Gemeri  

5.10.2020 – 30.11.2020 Výstava prác- Svet farebnej fantázie

19.10.2020 -31.12.2020  Drôtovaná a paličkovaná krása

7.12.-18.12.2020 Výstava prác- Hľadá sa Babka a Dedko pre rok 2020

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

20.12.2019 – 30.3.2020 Klenoty v knižnici – sprístupnenie regionálnych dokumentov

II. Regionálna činnosť
 1.Bibliografická činnosť

Na úseku regionálnej  literatúry,  bibliografie  a  metodiky  sa  excerpujú  články  z  obecných
novín vychádzajúcich v Rožňavskom okrese, z denníka Korzár, Plus 7 dní a Gomorország. 

Excerpovali sa periodiká z 9 regionálnych novín, podľa toho ako dochádzali.

Dobšinské noviny -   vydáva mesto Dobšiná, 

Henckovské oznamy -   vydáva obec Henckovce,

Korzár -   vydáva  Petit Press, a.s. divízia o.z. Košice,

Polomské noviny -   vydáva Obecný úrad Gemerská Poloma,

Rakovnícke obecné noviny -   vydáva Obecný úrad Rakovnica, 

Slavošovské obecné novin -   vydáva Obecný úrad Slavošovce, 

Stromíš: Vlachovské noviny -   vydáva Obecný úrad Vlachovo, 

Štítnické zvesti -   vydáva Obecný úrad Štítnik, 

Život pod hradom -   vydáva Obecný úrad Krasnohorské Podhradie,
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Na úseku sa  uchovávajú  regionálne  periodiká  viazané:   Zora  Gemera,  Gömöri  Hajnal,  Rozsnyói
Hiradó,  Obzor  Gemera a  všetky  obecné   noviny  vydávané  v  rámci  okresu  obecnými  úradmi.
Archivujeme  aj  všetky  ostatné  vydávané  regionálne  dokumenty,  ako  sú  pozvánky,  propagačné
materiály,  brožúry,  pohľadnice  audiovizuálne  nosiče,  kartografické  dokumenty.  Do  knižničného
fondu bolo v roku 2020 zapísaných 12 knižničných jednotiek.

Na úseku sa spracovávali  záznamy v knižnično-informačnom systéme Virtua pre Národnú
bibliografiu SNK v Martine. Excerpovaných bolo 289 záznamov. Pokles nexcerpovaných záznamov je
z dôvodu zrušenia vydávania regionálnych novín MY Gemer. 

 2. Úsek  regionálnej literatúry
Za rok 2020  bolo poskytnutých 452 bibliografických informácií, 75 faktografických 

informácií, spracované 2 písomné  informácie s regionálnou tématikou. Najväčší záujem o 
regionálne informácie majú používatelia, ktorí spracúvajú dokumenty o svojej obci, prípadne píšu 
štúdie, alebo vysokoškolské práce.  

Kartotéka regionálnych článkov, bola priebežne dopĺňaná o celotextové články, ktoré 
vychádzali v tlači. Za rok 2020 pribudlo 275 článkov.  V súčasnosti je spracovaných 1078 pohľadníc a 
625 brožúr. 

Databáza regionálnych osobností bola doplnená o 3 bibliografické dotazníky. V roku 2020 
sme pokračovali v budovaním samostatnej databázy literárnych osobností okresu Rožňava v ktorej 
za rok pribudlo 10 osobností. Regionálny úsek má vytvorenú databázu hudobníkov, výtvarníkov a 
spisovateľov s počtom 449 záznamov. 

Za rok 2020 bolo oskenovaných 3320 drobnej tlače, kníh a starých dokumentov. Spolu máme
naskenovaných  9780 dokumentov. 

Dokončená  aktualizácia kalendára významných výročí osobnosti Rožňavského okresu 2020-
2024.  Zrealizovanné  boli  výstavy  “100  rokov  Ústavy”  pri  príležitosti  stého  výročia  prvej
československej ústavy a  “1945- prišla sloboda...” jej  cieľom bolo pripomenúť si   časy počas II.
svetovej vojny, odboj na Gemeri, ktoré sa postupom času stávajú čoraz vzdialenejšie pre m

ladú generáciu. Výstava bola inštalovaná pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
Úsek  regionálnej  lieratúry  a  bibliografie  sa  podieľal  na  on  line  aktivitách  pod  názvom  “My  z
Gemera”  a   “Osobnosti  známe  a  menej  známe”,  kde  boli  prezentovné  osobnosti  Gemera  z
minulosti. Počas roka bolo zrealizovaných výstavka kníh z regionálnych dokumentov.

 „Dni  kultúrneho dedičstva“  - pripravená  bola výstava  kníh  pod názvom  Pamiatky  na
Gemeri  zapísané v UNESCO, ktorá bola prezentovaná v našej knižnici a v Baníckom múzeu. Všetky
boli pripravené pre žiakov základných a stredných škôl, ako aj pre širokú verejnosť. Zrealizovaný bol
cyklus  prezentácií  zážitkovo-náučného  chodníka „Objavujeme  čaro  Gemera“   pre  študentov
stredných škôl.                                                                                                                                                

Pri  príležitosti  Dňa  múzeí  sme  v   spolupráci  s  Baníckym  múzeom   v  Rožňave,  v  ich
priestoroch  zrealizovali prezentáciau odbornej literatúry Región v tlači. 

3. Metodická činnosť
        Bola zameraná na konzultačnú a poradenskú činnosť, spoluprácu s obecnými knižnicami,
na  riešenie  odborných  knihovníckych  úloh,  plnenie  Knižničného zákona č.  126/2015,  štatistickú
činnosť, grantové programy a pod.

Počas roka bolo uskutočnených 46 konzultácií.  Obecným knižniciam bolo poskytnuté metodické
usmernenie činnosti knižníc počas epidemiologickej situácie. Metodika sa podieľala na spracovaní
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štatistických ukazovateľov za rok 2019 a Benchmarking knižníc. Pre súborný katalóg periodík boli
aktualizované, poskytnuté a zaslané  Univerzitnej knižnici v Bratislave aktualizácie údajov o činnosti
knižnice  a  dochádzajúcich periodík  a  ich  uchovávanie  v  Gemerskej  knižnici  Pavla  Dobšinského  
v Rožňave. Vypracovaný bol etický kódex Gemerskej knižnice.

III. Publikačná činnosť 2020

JANUÁR :
10.1.2020
 RTVS rozhovor – Kyselová- Objavujeme čaro Gemera

15.1.2020
„Modernizujeme históriu“ - Staré dokumenty v nových regáloch knižnice 
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11044-modernizujeme-historiu-stare-dokumenty-v-
novych-regaloch-kniznice

16.1.2020
Rožňava: Gemerská knižnica P. Dobšinského vynovila regály na uloženie kníh
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200116TBB00022

16.1.2020
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského vynovila regály na uloženie kníh. Na obnovu získala dotáciu.
https://gemer.korzar.sme.sk/c/22303329/gemerska-kniznica-pavla-dobsinskeho-vynovila-regaly-na-
ulozenie-knih.html

16.1.2020
Modernizujeme históriu
https://www.roznava.sk/modernizujeme-historiu

16.1.2020
V rožňavskej knižnici realizujú projekt Modernizujeme históriu 
http://www.ssn.sk/22429/v-roznavskej-kniznici-realizuju-projekt-modernizujeme-historiu/

16.1.2020
Interiér rožňavskej knižnice sa takto z atraktívnil:Investícia za takmer 7000 eur. Rožňavská knižnica 
sa má čím pochváliť. Keď ju navštívite, neuveríte vlastným očiam.
https://roznava.dnes24.sk/interier-roznavskej-kniznice-sa-takto-zatraktivnil-investicia-za-takmer-
7000-eur-351244?
fbclid=IwAR2UIOBqJPRrmfdRkQgNZaKinB2B4b27JGTNPTZXatbh7MlNQi6O5tYsut0

16.1.2020
Staré dokumenty v nových regáloch - "Modernizujeme históriu"
https://www.rvtv.sk/2020/01/16/stare-dokumenty-v-novych-regaloch-modernizujeme-historiu/

27.1.2020
RTVS - Správy z regiónov od času :11:08
Výročie narodenia Hany Meličkovej
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/211327

21



28.1.2020
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského pripravila kurz fotografovania s profesionálom Krisztiánom 
Kálim 
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11058-kurz-fotografovania-v-gkpd-zivot-pozostava-z-
neopakovatelnych-chvil
28.1.2020
Akadémia fotografovania v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave
https://www.rvtv.sk/2020/01/28/akademia-fotografovania-v-gemerskej-kniznici-pavla-
dobsinskeho-v-roznave/

28.1.2020
Kurz fotografovania
https://www.roznava.sk/kurz-fotografovania

28.1.2020
Život pozostáva z neopakovateľných chvíľ, v mnohých je tímová spolupráca na nezaplatenie
http://www.ssn.sk/22475/zivot-pozostava-z-neopakovatelnych-chvil-v-mnohych-je-timova-
spolupraca-na-nezaplatenie/

29.1.2020
Fotós tanfolyam indul Rozsnyón Káli Krisztiánnal
http://www.gomorilap.sk/rozsnyo/fotos-tanfolyam-indul-rozsnyon-kali-krisztiannal/?
fbclid=IwAR0aCVKXpRpuPfdKq0Rc3DR5hV4QEL0qg4jUp-lo3WgUV1rovm5FFyavkvY

FEBRUÁR :
14.2.2020
K volantu ju dohnala ženská hrdosť a núdza
https://www.roznava.sk/k-volantu-ju-dohnala-zenska-hrdost-a-nudza

14.2.2020
Zoznámte sa s príbehom najstaršej kamionistky, s jej obrazmi a knihami
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11092-zoznamte-sa-s-pribehom-najstarsej-slovenskej-
kamionistky-a-jej-knihach

19.2.2020
Jarmila Zacher Pajpachová, výstava fotografií a obrazov
http://www.tikroznava.sk/podujatie/jarmila-zacher-pajpachova-vystava-fotografii-a-obrazov-3/

21.2.2020
Zaujímavá beseda v rožňavskej knižnici: Svoj príbeh porozpráva najstaršia kamionistka
https://roznava.dnes24.sk/zaujimava-beseda-v-roznavskej-kniznici-svoj-pribeh-porozprava-
najstarsia-kamionistka-354409

21.2.2020
Rožňava: Na besede v knižnici porozpráva svoj príbeh najstaršia kamionistka
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200221TBA01209
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MAREC :
2.3.2020
Týždeň slovenských knižníc v Rožňave
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11111-tyzden-slovenskych-kniznic-v-roznave

2.3.2020
Týždeň slovenských knižníc v Rožňave
https://www.roznava.sk/tyzden-slovenskych-kniznic-v-roznave

3.3.2020
K volantu ju dohnala ženská hrdosť a núdza
https://www.rvtv.sk/2020/03/03/k-volantu-ju-dohnala-zenska-hrdost-a-nudza/

3.3.2020
Týždeň slovenských knižníc v Rožňave
https://www.rvtv.sk/2020/03/03/tyzden-slovenskych-kniznic-v-roznave/

3.3.2020
Klimatické zmeny, znečistené ovzdušie, vyrubovanie lesov...
https://www.rvtv.sk/2020/03/03/klimaticke-zmeny-znecistene-ovzdusie-vyrubovanie-lesov/

4.3.2020
 RTV Rádio Regína Košice cca 8:30 – 8:40 – vysielanie naživo Kyselová – TSK

6.3.2020
Klimatické zmeny, znečistené ovzdušie, vyrubovanie lesov...
https://www.roznava.sk/klimaticke-zmeny--znecistene-ovzdusie--vyrubovanie-lesov

6.3.2020
Môže počasie ovplyvňovať dejiny ľudstva?
http://www.ssn.sk/22675/moze-pocasie-ovplyvnovat-dejiny-ludstva/

6.3.2020
Klimatické zmeny, znečistené ovzdušie, vyrubovanie lesov... na besede s meteorológom Petrom 
Jurčovičom
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11118-klimaticke-zmeny-znecistene-ovzdusie-
vyrubovanie-lesov-na-besede-s-meteorologom-petrom-jurcovicom

7.3.2020 
vysielanie v RTVS relácia Kultúra – Kamionistka J.Z.Pajpachová v knižnici

10.3.2020
lKnižnica zatvára pre verejnosť svoje zariadenia a ruší všetky kultúrne podujatia do odvolania
https://www.roznava.sk/kniznica-zatvara-pre-verejnost-svoje-zariadenia-a-rusi-vsetky-kulturne-
podujatia-do-odvolania
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APRÍL:
21.4.2020
Knižnica nespí ani v čase zatvorenia
https://www.rvtv.sk/2020/05/04/kniznica-nespi-aj-v-case-zatvorenia-knihovnici-pracuju/

30.4.2020
Knižnica nespí, aj v čase zatvorenia knihovníci pracujú...
http://www.ssn.sk/22822/kniznica-nespi-aj-v-case-zatvorenia-knihovnici-pracuju/

JÚN:
2.6.2020
Kniha je záchranné koleso samoty
https://www.roznava.sk/kniha-je-zachranne-koleso-samoty

29.6.2020
Letné farebné dni v knižnici
https://www.roznava.sk/letne-farebne-dni-v-kniznici

NOVEMBER:
30.11.2020
S láskou, Sládkovič
https://www.roznava.sk/s-laskou--sladkovic

DECEMBER:
16.12.2020
Hľadá sa Babka a dedko pre rok 2020
https://www.zspionierka.sk/news/#news-4279

18.12.2020
S láskou, Sládkovič
https://www.roznava.sk/s-laskou--sladkovic17122020

3.3 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 
V roku 2020 nebola realizovaná žiadna aktivita ani spolupráca v zhľadom na pandemické opatrenia 
pre Covid 19
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4. Vyhodnotenie ekonomicko - hospodárskej činnosti

4.1 Rozpočtové hospodárenie
      Gemerská  knižnica  Pavla  Dobšinského  zabezpečovala  prevádzku  knižnice  z prideleného
príspevku na činnosť a prevádzku z Košického samosprávneho  kraja a z vlastných príjmov, 
zo schválených grantov Fondu na podporu umenia a MK SR.
4.1 Rozpočtové hospodárenie

     Rozpočet na rok 2020  bol pre našu organizáciu schválený zastupiteľstvom KSK v súlade 
s uznesením č. 314 /2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva KSK  konaného dňa 09.12.2019.

Ukazovateľ  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie 
k 31.12

Bežný transfer 250.906,00 241.237,00
224.741,58

Kapitálový transfer 0,00 0,00 0,00

Spolu 250.906,00 241.237,00 224.741,58

  V priebehu roka došlo  k niekoľkým úpravám rozpočtu :
- zdroj 41 001
  Program 0040100 – na bežné výdavky                                           zníženie   o          - 9.939,00
- zdroj 72g
   Program 0400100 – na bežné výdavky a vlastného príjmu        zníženie o            - 3.230,00
  K zníženiu rozpočtu došlo z dôvodu pandémie koronavírusu a následný výpadok príjmov KSK ako   
   aj vlastných príjmov organizácie.

- zdroj 41 001 
- Program 0040800 – na činnosť                                                       navýšenie  o          +  3.500,00 
   Navýšenie prostriedkov bolo určené na nákup kníh 

- zdroj 72h 0040100
  Program 0040100 -  na bežné výdavky                                           navýšenie o            + 1.574,80
  Finančný príspevok od ÚPSVaR v Rožňave na podporu vytvorenia pracovných miest
   pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

- zdroj 111-005
  Program 0040200 – na činnosť                                                  navýšenie o                +  282,00
  Prostriedky z rozpočtu MK SR za kultúrne poukazy, určené na činnosť organizácie.
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Ukazovateľ Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutočnosť  
čerpanie

BT prevádzka                    41 
0040100

235.116,00 225.177,00 208.681,58

BT činnosť                         41 
0040200

5.290,00 5.290,00 5.290,00

BT činnosť                         41
0040800

0,00 3.500,00 3.500,00

BT – vlastný príjem         72g 
0040100

10.500,00 7.270,00 7.270,00

BT – ÚPSVaR                    72h 
0040100

0,00 1.574,80 1.574,80

BT – granty FPU              72c 
0040100

0,00 6.000,00 0,00

BT – MK SR /KP/           111 
0040100

0,00 282,00 282,00

Príjmy a výdavky

Príjmy celkom Výdavky celkom

232.272,30 226.598,38

Príjmy 
celkom

Transfer od 
zriaďovateľa

Granty a 
transfery

Príjmy z 
prenájmu

Iné nedaňové 
príjmy

Zostatok 
prostriedkov z 
predch. rokov

232.272,30 217.471,58 7.856,80 0,00 7.943,92 0,00

Transfer od zriaďovateľa pozostáva z príspevku KSK a vlastného príjmu.

Výdavky 
celkom

Mzdy, platy a 
OOV Odvody Tovary a služby Bežné transfery

Kurzové 
rozdiely

226.598,38 136.832,66 44.210,47 45.228,78 326,47 0,00

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť

226.598,38 217.808,38 8.790,00
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  Náklady a výnosy

Hodnotenie výnosov z hlavnej 
činnosti

Skutočnosť k 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020

Tržby z predaja služieb (602) 9.642,25 6.301,03
Výnosy z prevádzkovej činnosti (648) 2.170,33 1.630,00
Tržby z predaja DIHM (641) 0 10,80
Úroky (662) 2,99 2,53
Výnosy z bežných transférov (691) 250.863,60 224.741,58
Výnosy z kapitálových transférov 
(692)

14.074,92 14.074,92

Výnosy samosprávy (693) 26.797,76 1.856,80
Výnosy samosprávy k KT od ost. subj.
(698)

0

Výdavky spolu 303.551,85 248.617,66

Pre Gemerskú knižnicu bol stanovený rozpočet vlastných príjmov 10.500,00, ktorý nám bol
upravený v priebehu roka na 7.270,-  €, sme naplnili na 7.931,03.
Výnosy knižnice pozostávajú zo zápisného, za upomienky,  rešerše, za služby MVS, burzu kníh, za
kopírovacie služby a ostatné služby. 
   

Hodnotenie nákladov z hlavnej 
činnosti

Skutočnosť k 31.12.2019 Skutočnosť k 31.12.2020

Spotreba materiálu (501) 39.784,63 15.235,77
Spotreba energie (502) 8.421,47 7.316,50
Opravy a údržba (511) 20.173,53 7.244,17
Cestovné (512) 297,58 30,6
Ostatné služby (518) 17.596,68 7.314,39
Mzdové náklady (521) 134.122,96 136.832,66
Sociálne poistenie (524) 46.138,70 44.210,47
Sociálne náklady (527) 8.351,01 8.234,66
Daň z nehnuteľnosti (532) 381,03 429,37
Ostatné poplatky  (538) 602,99 637,05
Ostatné náklady na prev. činnosť 
(548)

130 90

Odpisy DINM a HIHM (551) 14.074,92 14.074,92
Ostatné finančné náklady (568) 159,9 79,47
Náklady z odvodu príjmov 11.815,08 7943,92
Náklady  spolu 302.050,48 249.73,95

Spotrebované nákupy (501)  -  zahŕňajú nákup kníh,  časopisov,  administratívnych potrieb,
tonerov, papiera, PHM, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, materiál na bežné opravy a údržbu,
materiál na kultúrne aktivity,  ochranných rúšok a rukavíc, z dôvodu Covid 19.

Na nákup kníh , časopisov špeciálnych dokumentov organizácia vynaložila celkom 10.644,64
- z toho nákup kníh z KSK                                        8.167,50
               nákup kníh MK – kultúrne poukazy            282,00  
               nákup novín a časopisov                         2.195,14     
Spotreba energie (502) – u tejto položky sa snažíme znižovať náklady na energiách, pri elektrickej
energii postupne vymieňame svietidlá za LED. 
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Opravy  a údržba   (511)  -  z tejto  položky  boli  hradené  náklady  na  zabezpečenie  revízií  na  EZS,
plynových  kotlov,   plynových  rozvodov,  nízkotlakovej  kotolne,  hasiacich  prístrojov  a hydrantov  ,
elektrického náradia , revízia bleskozvodov, suterénu knižnice ako aj 1. a 2. nadzemného podlažia.
V rámci údržby bola zrealizovaná oprava  kabínových dverí výťahu, kde bol vymenený frekvenčný
menič  pre  pohon dverí.   Bol  vymenený radiátor  v  suteréne,  nakoľko bol  deravý  a taktiež  bolo
vymenené čerpadlo na ústrednom kúrení. Bola prevedená montáž „Núdzového osvetlenia“, nakoľko
pôvodné už nespĺňalo predpísané normy.

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

Ostatné služby (518) – predstavujú náklady na telefóny, internet, poštovné, upgrade Clavius, Virtua,
Softip  PAM,  náklady  na  tlač  materiálov,  služby  PO,  OBP  a pracovnej  zdravotnej služby.  Správa
počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému, náklady na MVS a iné.
 
Mzdové náklady (521)  – Platy zamestnancov boli od 1.1.2020 upravované v súlade so zákonom NR
SR č. 388/2018, podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 3 Z. z. , ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 553/2003
 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
Priemerný počet zamestnancov v GK bol 14,3. K 30.4.2020 nebola predĺžená zmluva s pracovníčkou
na úseku detí a mládeže.  Taktiež k 30.11.2020 bol skončený pracovný pomer s pracovníčkou, ktorá
bola prijatá na dobu určitú. Od 1.12.2020 bol prijatý vodič-údržbár na zastupovanie zamestnanca,
ktorý je dlhodobo PN. Priemerná mzda v roku 2020 predstavovala v Gemerskej knižnici 797,40 €, čo
je navýšenie o 39,65 € oproti roku 2019.

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

Sociálne náklady (527) – predstavujú náklady na tvorbu sociálneho fondu, náklady na dávku pri
dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá je vyplácaná zamestnávateľom prvých 10 dní sme vyplatili
409,92 €.
Na zabezpečenie stravovania sme poskytli stravné lístky zamestnancom v hodnote 4,80 €, na ktoré
organizácia  uhrádzala  55 % výšky stravného lístka,  t.  j.  2,64 €.  Celkové  náklady  na stravovanie
predstavovali 6.563,04   €.

Dane  a poplatky  (53,  54)  –  z týchto  položiek  bola  uhradená  daň  z nehnuteľnosti,  poplatok  za
komunálny odpad, koncesionárske poplatky, členský poplatok SAK.

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

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

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

Celkové výnosy za rok 2019 248.617,66
Celkové náklady za rok 2019 249.673,95
Hospodársky výsledok           strata              -     1.056,29

Záväzky zo sociálneho fondu (472)
 Sociálny fond bol tvorený vo výške 1,25 % zo zúčtovaných miezd, použitie SF bolo na zabezpečenie
stravovania zamestnancov.
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Sociálny fond 2020
Stav k 1.1.2020 453,5
Tvorba SF – povinný prídel 1.395,15
Čerpanie SF 1.392,16
Stav k 31.12.2020 456,49

    Zo sociálneho fondu sme poskytli príspevok na 2.486   ks stravných lístkov čiastku  0,56. €. 

4.2 Správa majetku

  V zmysle príkazu predsedu KSK č. 31/2020, 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 1.1.2020 Prírastok Úbytok Stav 
k 31.12.2019

Nehmotný  majetok       073 12.740,26 0 0 12.740,26
Stavby                               021 578.567,04 0 0 578.367,04
Stroje, prístroje               022 66.077,10 0 1.650,96 64.426,14
Dopravné prostriedky    023 11.380,00 0 0 11.380,00
Pozemky                           031 9.833,70 0 0 9.833,70
Umelecké diela               032 4.647,15 0 0 4.647,15
Majetok v OTE                771 104.291,95 503,77 1.026,28 103.769,44

Knižničný fond OTE 385.422,91 8.449,50 14.038,38 379.834,03
Majetok spolu 1,172.760,11 8.953,27 16.715,62 1,164.997,76

     Prírastok majetku  predstavuje prevod germicídneho žiariča z KSK., ktorý bol zaevidovaný do
majetku organizácie.  Úbytok predstavuje vyradený majetok v roku 2020.
   

1. Opravy a údržba
Celkový objem financií Poznámka
2.311,47

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie Realizované práce
Objem 
finančných 
prostriedkov

Zdroj financovania

Oprava kabínových verí 
výťahu

Výmena frekvenčný menič OMRON 588,00 KSK

Oprava ÚK Výmena radiátora, výmena 
obehového čerpadla

298,09 KSK

Elektro montážne práce Elektromontáž núdzového 
osvetlenia v objekte GK

1.126,20 KSK
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2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

Termín 
realizácie celej 
investičnej 
akcie (začiatok 
– koniec)

Realizované práce 
v danom roku 

Objem 
finančných 
prostriedkov

Zdroj 
financovania

Pozn

   V roku 2020 nebola vykonaná žiadna rekonštrukcia v intenciách investičných výdavkov.
 

3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách

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

Objekt – stručná 
špecifikácia, adresa

 Prenajímateľ - 
vlastník

Trvanie nájomného 
vzťahu od - do

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

GK PD pobočka Juh,
Jovická 66, Rožňava

Technické služby
Rožňava 01.07.2009 – doba

neurčitá

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

Ročný nájom + služby 1.744,32 

4.3 Projektová  úspešnosť 

Názov projektu Cieľ projektu Finančný  zdroj,
program

Získaná
dotácia

Zdroje z 
KSK

Vlastné
zdroje

Ostatn
é

Spolu Termín
realizácie

Kultúrne poukaz Zápisné do 
knižnice

MK SR 282 0 0 0 282 2020

Krása čítaného 
slova

Akvizícia KF FPU -5.1.3 6000 0 0 0 0 2021

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v roku 2020 podala  6 projektov, z toho boli 
úspešne schválené  2:

„Krása čítaného slova“- doplnenie knižničného  fondu, finančná podpora z Fondu na podporu 
umenia  na nákup literatúry.  Finančné prostriedky nám boli poukázané až koncom decembra, takže 
nákup literatúry nebol v roku 2020 realizovaný. 

„Kultúrne poukazy“ - finančná podpora z Ministerstva kultúry SR. Poukazy boli použité na zápisné 
do knižnice
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5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov

Stav k 31.12.
Pracovná pozícia – názov 
(v súlade s organizačnou štruktúrou)

 Úväzok (v %)Počet ľudí – 
fyzický stav

Obsadená v roku 
2020 (áno/nie) 

Pozn.

riaditeľ 100 1 áno
knihovník 100 9 áno 1 na RD
ekonómka 100 1 áno
administratívny pracovník 100 0 áno
vodič 100 2 áno
upratovačka 100 1 áno

Pohyb  zamestnancov
Poznamka

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 14,8
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 13,7
Počet novoprijatých 1 Zastupovanie 
Počet tých, čo odišli 2

V priebehu roka 2020   bol ukončený pracovný pomer na dobu určitú dvom pracovníkom. Jednému 
pracovníkovi bola predlžená pracovná zmluva, pretože zastupuje pracovníčku na rodičovskej 
dovolenke. Jeden pracovník je dlhodobo práceneschopný, takže na zastupovanie bol prijatý nový 
zamestnanec. 

5.1 Odborné školenia zamestnancov

Termín 
podujatia

Názov podujatia Miesto 
podujatia

 Účastníci

29.1. 2020  Štatistika v knižniciach SNK Martin  Turenská
30.6.2020 Workshop k príprave projektov  GOS Rožňava  Kyselová, Tóthová 
24.9.2020 Etický kódex v knižnici on-line Turenská, Kyselová 
15.102020 Benchmarking verejných knižníc on-line Turenská
4.11.2020 Tréning knihovníkov- správanie sa k 

používateľom
on-line Bachňáková, Turenská

25.11.2020 Biznis etiketa aj v knižnici on-line  Kyselová 

6. Marketing a propagácia 

Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis)
Tlačené výstupy
rôzne aktivity v rámci TSK,  Perly poznania,    
Čitáreň pod vežou – kultúrne leto 2020, 
Objavujeme čaro Gemera -zážitkovo-informačná 
záhrada 

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

Sociálne médiá
Zverejňovanie  aktivít  knižnice

Propagácia a realizácia  aktivít, podujatí, služieb a  
kníh v on-line priestore, na webe, sociálnej sieti  FB, a
Instagram, Youtube

Výnimočné výstupy v rozhlase Rádio Regina, RTVS Rozhovory, krátke správy a šoty v  mestskej televízie 
Rožňavy, Rádio Regina, RTVS  - rozhovory o projekte 
Objavujeme čaro Gemera, TSK a beseda s hosťom
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Zverejnených bolo 37 mediálnych výstupov v printových a elektronických médiách, 
rozhovory, krátke správy a šoty  v Rozhlase a televízii Slovenska- Rádio Regina a Slovenskej televízii, 
mestská televízia RVTV. Tlačové správy o zaujímavých podujatiach, zaujímavostiach zasielame 
rôznym printovým a elektronickým médiám, Slovenskému syndikátu novinárov  a iným.

Zrealizovaných bolo mnoho marketingových aktivít. 

Týždeň slovenských knižníc – propagácia knižnice a aktivít cez tlačových správ, vysielania v mestskej
televízii, letákov, plagátov, odpustenie upomienok pri vrátení kníh, zápisné  pre nových čitateľov 

Zaujímavé knihy – prezentácia súborov zaujímavých kníh  skrátenými anotáciami z rôznych úsekov 
na sociálnej sieti, web stránke a mediálnom zariadení v priestoroch knižnice,

Knihy do vlaku – celoročná propagácia knižnice, zriadením knižného regálu v priestoroch 
železničnej stanice v Rožňave, s možnosťou voľnej výpožičky kníh a periodík do vlaku pre rôzne 
vekové kategórie

Letné dni s knihou –  propagácia knižnice zriadením knižného regálu na voľnú výpožičku kníh pre 
návštevníkov v priestoroch mestského kúpaliska

Krátime si čas knihou - ponuka kníh a časopisov pre pacientov  v čakárni  obvodnej ambulancie 

Aj keď máme zatvorené, stále pracujeme – vyraďovanie, revízia, FB, web, súťaže, videá, záhrada

Burza kníh v knižnici – prezentácia v priestoroch knižnice a sociálnych médiách

Súťaž o naj fotografiu – Kalis Photography

Rozprávkové ráno – video hlasné čítanie rozprávok pre deti

Perly poznania – prezentácia kníh v rámci literárnej súťaže

Čitáreň pod vežou – prezentácia služieb knižnice, burza a čítanie počas kultúrneho leta na námestí, 
zľavnené zápisné pre nových čitateľov

Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc -

Spoznávame našich predkov – cyklus súťažných kvízových otázok z dejín

Bez histórie neexistuje budúcnosť – čo sa dialo po 1.10.1982 vznik hudobného oddelenia, 
prezentácia činnosti úseku

Drôtovaná a paličkovaná krása-  video prehliadka výstavy

Naj čitateľ roka 2020 - ocenenie najaktívnejších čitateľov v kategórii deti a dospelí

Knižničný adventný kalendár – zvyky a tradície v on-line priestore

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity
na rok 2021

Komentár

Týždeň slovenských knižníc Aktivity na propagáciu knižnice pre všetky vekové 
kategórie, aj v on-line priestore

Spoznávame našich predkov Cyklus súťažných otázok - On-line kvíz          

Marec – mesiac knihy Aktivity pre deti, mládež a verejnosť, aj v online 
priestore
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Jur Hronec Cyklus súťažných otázok- on-line kvíz

Pohladí dušu, upokojí nervy Cyklus prezentácií o hudby a jej tvorcoch, on-line

Deň ľudovej rozprávky Aktivity pre deti, prezentácia tvorby P. Dobšinského, aj v 
online priestore

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

Nerušte ma, čítam Verejné hlasné čítanie na Námestí baníkov 

Perly poznania V Literárna súťaž pre všetky vekové kategórie 

My z  Gemera Vzdelávací cyklus o histórii  a osobnostiach  regiónu

Objavujeme čaro Gemera Informačno-zábavné aktivity v záhrade knižnice

Prázdninová knižnica Aktivity pre deti počas letných prázdnin

Uchovajme si dedičstvo Digitalizácia regionálnych  dokumentov v KF

Tajomstvá v literatúre IV. Realizácia projektu na podporu čítania

Knihovníci v praxi Odborné vzdelávanie knihovníkov okresu a regiónu

Naším  zámerom  zostáva  naďalej  realizovať  aktivity  na  vytváranie  a  upevňovanie  čitateľských
návykov  u  detí,   hlasné  čítania,  čítanie  s  porozumením,  prehlbovať  poznanie  kultúrneho  a
prírodného  dedičstva,  posilňovania  lokálpatriotizmu,  prezentovať   zaujímavé  literárne  diela,
pôvodnú slovenskú tvorbu, slovenských autorov, poskytovať informácie regionálneho charakteru na
základe  dlhoročne  spracovávaných  dokumentov.  Vzhľadom  na  pandemickú  situáciu  v  záujme
ochrany zdravia sa budú niektoré aktivity realizovať v online priestore.

7.1 Výhľadové perspektívy

Pokračovať  v  spracovávaní  regionálnych  dokumentov  elektronickej  podobe.  Spracovávať
záznamy,  dotazníky,  fotografie,  a  existujúce  regionálne  databázy.  Uchovávať  a  zbierať  písomné
dedičstvo  regiónu.  Realizovať  aktivity  na  prezentáciu  regionálnej  literatúry,  na  upevnenie
lokálpatriotizmu, spoznávania rodného regiónu a kraja v zážitkovo-informačnej záhrade knižnice
pod názvom Čaro Gemera. Realizovať dokončenie  zážitkovo-informačnej záhrady Objavujeme čaro
Gemera II.,  doplnením dvoch interaktívnych panelov,  altánku na outdoorové aktivity  pre  širokú
verejnosť rôznych vekových kategórií, a skrášlením prostredia. 

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

Poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby širokej verejnosti,  individuálne pracovať  
s  používateľmi,  seniormi.   Osobitnú  pozornosť  venovať  dostupnosti  knižnično  –  informačných
služieb  pre  znevýhodnené  skupiny  občanov  a  prispieť  tak  k  rozvoju  knižníc  bez  bariér.  Rozšíriť
aktivity pre komunitnú knižnicu, keďže knižnica je miestom stretávania rôznych skupín obyvateľstva.
Zapájať  sa  do  celoslovenských  aktivít  v  rámci  knižníc,  partnerských  aktivít,  vytvárať  nové
partnerstvá s organizáciami a občianskymi združeniami. 
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Príloha – Tabuľka  online aktivít za rok 2020

Dátum Čo pridané Kam pridané/pre koho

14.01.2020 Naj čitateľ – vyhlásenie súťaže FB / čitatelia

21.01.2020 Odporúčame – úsek umenia a hudby FB / verejnosť

22.01.2020 Odporúčame – úsek náučnej literatúry FB / verejnosť

23.01.2020 Akadémia fotografovania - pripravujeme FB / verejnosť

04.02.2020 Akadémia fotografovania – úvodné stretnutie FB / účastníci

04.02.2020 Odporúčame – úsek krásnej literatúry pre dospelých FB / verejnosť

05.02.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

10.02.2020 Ako som vozil Nórov - pozvánka FB / verejnosť

10.02.2020 Jarmila Zacher Pajpachová - pozvánka FB / verejnosť

14.02.2020 Deň svätého Valentína FB / verejnosť

19.02.2020 Akadémia fotografovania – 2. lekcia FB / účastníci

02.03.2020 Týždeň slovenských knižníc - pozvánka FB / verejnosť

02.03.2020 Perly poznania 4 – vyhlásenie súťaže FB / verejnosť

03.02.2020 Stretnutie s Ondrejom Sokolom FB / verejnosť

03.03.2020 Knižničná kvapka krvi - pozvánka FB / verejnosť

04.03.2020 Svet farebnej fantázie – vyhlásenie súťaže FB / deti

04.03.2020 Moja  knižnica o 10 rokov – vyhlásenie súťaže FB / deti

05.03.2020 Stretnutie s Jarmilou Zacher Pajpachovou FB / verejnosť

16.03.2020 Skloňovanie slova „rúško“ FB / verejnosť

18.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 1 FB / verejnosť

19.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 2 FB / verejnosť

20.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 3 FB / verejnosť

21.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 4 FB / verejnosť

22.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 5 FB / verejnosť

23.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 6 FB / verejnosť

24.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 7 FB / verejnosť

25.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 8 FB / verejnosť

26.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 9 FB / verejnosť

27.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 10 FB / verejnosť

28.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 11 FB / verejnosť

29.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 12 FB / verejnosť

30.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 13 FB / verejnosť

31.03.2020 Z ktorej knihy 1 – otázka č. 14 FB / verejnosť

03.04.2020 Perly poznania – 1. kolo, 1. kategória FB / verejnosť

03.04.2020 Perly poznania – 1. kolo, 2. kategória FB / verejnosť
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03.04.2020 Perly poznania – 1. kolo, 3. kategória FB / verejnosť

03.04.2020 Z ktorej knihy 1 - vyhodnotenie FB / verejnosť

07.04.2020 Z ktorej knihy 2 – krásna  literatúra pre dospelých – otázky č. 1 až 
12

FB / verejnosť

07.04.2020 Z ktorej knihy 2 – náučná literatúra – otázky č. 1 až 12 FB / verejnosť

08.04.2020 Online služby pre študentov FB / verejnosť

22.04.2020 Aj keď máme zatvorené, stále pracujeme - vyraďovanie FB / verejnosť

22.04.2020 Ďuro Truľo – video, 1. časť YT / deti

23.04.2020 Aj keď máme zatvorené, stále pracujeme - revízia FB / verejnosť

23.04.2020 Ďuro Truľo – video, 2. časť YT / deti

24.04.2020 Ďuro Truľo – video, 1. časť FB / deti

24.04.2020 Ďuro Truľo – video, 2. časť FB / deti

24.04.2020 Aj keď máme zatvorené, stále pracujeme – FB, web, súťaže, videá,
záhrada

FB / verejnosť

28.04.2020 Odporúčame – úsek umenia a hudby FB / verejnosť

29.04.2020 Odporúčame – úsek krásnej literatúry pre dospelých FB / verejnosť

29.04.2020 Zdôver sa – knižný škriatok odpovedá FB / deti

30.04.2020 Perly poznania – 2. kolo, 1. kategória FB / verejnosť

30.04.2020 Odporúčame – úsek náučnej literatúry FB / verejnosť

04.05.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

04.05.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 1 FB / verejnosť

06.05.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

06.05.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 2 FB / verejnosť

10.05.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 3 FB / verejnosť

10.05.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

12.05.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

13.05.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 4 FB / verejnosť

13.05.2020 Rozprávkové ráno – video č. 1 FB / deti

15.05.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 4 FB / verejnosť

15.05.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

17.05.2020 Rozprávkové ráno – video č. 2 FB / deti

17.05.2020 Rozprávkové ráno – video č. 2 YT / deti

18.05.2020 Sociocentrum – darované knihy a časopisy z burzy FB / verejnosť

18.05.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 6 FB / verejnosť

18.05.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

20.05.2020 Poď sa s nami zabaviť – osem smerovka FB / verejnosť

20.05.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

22.05.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť
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24.05.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 7 FB / verejnosť

26.05.2020 Odporúčame – úsek náučnej literatúry FB / verejnosť

29.05.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

29.05.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 8 FB / verejnosť

01.06.2020 Tajomstvá jedinečných dní v knihách – 1. časť FB / verejnosť

01.06.2020 Vyhodnotenie súťaží z ktorej knihy 2 (BL a NL) FB / verejnosť

02.06.2020 Akadémia fotografovania – Fotíme portréty – úvodné stretnutie FB / účastníci

02.06.2020 Súťaž o naj fotografiu – Kalis Photography FB / verejnosť

02.06.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 9 FB / verejnosť

02.06.2020 Odporúčame – úsek krásnej literatúry pre dospelých FB / verejnosť

05.06.2020 Perly poznania – 2. kolo, 2. kategória FB / verejnosť

05.06.2020 Perly poznania – 2. kolo, 3. kategória FB / verejnosť

05.06.2020 Perly poznania – 2. kolo, 1. kategória FB / verejnosť

07.06.2020 Akadémia fotografovania – prví absolventi FB / účastníci

08.06.2020 Tajomstvá jedinečných dní v knihách – 2. časť FB / verejnosť

12.06.2020 Rozprávkové ráno – video č. 3 FB / deti

12.06.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

15.06.2020 Tajomstvá jedinečných dní v knihách – 3. časť FB / verejnosť

16.06.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 10 FB / verejnosť

19.06.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

21.06.2020 Rozprávkové ráno – video č. 4 FB / deti

21.06.2020 Rozprávkové ráno – video č. 5 FB / deti

21.06.2020 Rozprávkové ráno – video č. 4 YT / deti

21.06.2020 Rozprávkové ráno – video č. 5 YT / deti

21.06.2020 Rozprávkové ráno – video č. 1 YT / deti

22.06.2020 Krojovaná krása Gemera - pozvánka FB / verejnosť

28.06.2020 Poď sa s nami zabaviť- č. 11 FB / verejnosť

28.06.2020 Rozprávkové ráno – video č. 6 FB / deti

02.07.2020 Diagnóza cestovateľ – 1. časť FB / verejnosť

02.07.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

06.07.2020 Diagnóza cestovateľ – 2. časť FB / verejnosť

07.07.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 1. časť FB / verejnosť

09.07.2020 Diagnóza cestovateľ – 3. časť FB / verejnosť

10.07.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 12 FB / verejnosť

12.07.2020 Akadémia fotografovania – druhí absolventi FB / účastníci

13.07.2020 Diagnóza cestovateľ – 4. časť FB / verejnosť

13.07.2020 Medzinárodný deň hlavolamov FB / verejnosť

14.07.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 2. časť FB / verejnosť
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14.07.2020 Odporúčame – úsek literatúry pre deti a mládež FB / verejnosť

15.07.2020 Diagnóza cestovateľ – 5. časť FB / verejnosť

17.07.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 13 FB / verejnosť

20.07.2020 Diagnóza cestovateľ – 6. časť FB / verejnosť

20.07.2020 Stará kniha nehrdzavie – pozvánka FB / verejnosť

20.07.2020 Regál na kúpalisku FB / verejnosť

21.07.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 3. časť FB / verejnosť

24.07.2020 Diagnóza cestovateľ – 7. časť FB / verejnosť

24.07.2020 Letné dni s knihou – regál na kúpalisku FB / verejnosť

27.07.2020 Diagnóza cestovateľ – 7. časť FB / verejnosť

27.07.2020 Letné dni s knihou – regál na kúpalisku FB / verejnosť

27.07.2020 Rozprávkové ráno – video č. 6 YT / deti

27.07.2020 Rozprávkové ráno – video č. 6 FB / deti

27.07.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 14 FB / verejnosť

28.07.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 4. časť FB / verejnosť

29.07.2020 Zem kričí o pomoc – 1. časť FB / verejnosť

31.07.2020 Zem kričí o pomoc – 2. časť FB / verejnosť

03.08.2020 Letné dni s knihou – regál na kúpalisku FB / verejnosť

03.08.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 5. časť FB / verejnosť

04.08.2020 August vo farbách - červená FB / deti

04.08.2020 Odporúčame – úsek náučnej literatúry FB / verejnosť

04.08.2020 Letné dni s knihou – regál na kúpalisku FB / verejnosť

05.08.2020 Zem kričí o pomoc – 3. časť FB / verejnosť

05.08.2020 Regál na stanici FB / verejnosť

07.08.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 15 FB / verejnosť

07.08.2020 Letné dni s knihou – regál na kúpalisku FB / verejnosť

12.08.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 6. časť FB / verejnosť

13.08.2020 Zem kričí o pomoc – 4. časť FB / verejnosť

17.08.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 7. časť FB / verejnosť

17.08.2020 August vo farbách - modrá FB / deti

18.08.2020 Zem kričí o pomoc – 5. časť FB / verejnosť

19.08.2020 Končí leto? No a... - pozvánka FB / deti

24.08.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 8. časť FB / verejnosť

24.08.2020 August vo farbách - zelená FB / deti

24.08.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 16 FB / verejnosť

25.08.2020 Zem kričí o pomoc – 6. časť FB / verejnosť

26.08.2020 Ženy, ktoré sa presadili literárnou tvorbou – 1. časť FB / verejnosť
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28.08.2020 Ženy, ktoré sa presadili literárnou tvorbou – 2. a 3.  časť FB / verejnosť

29.08.2020 Letné dni s knihou FB / verejnosť

29.08.2020 Knihy do vlaku FB / verejnosť

02.09.2020 Ženy, ktoré sa presadili literárnou tvorbou – 4. časť FB / verejnosť

02.09.2020 Akadémia fotografovania – pozvánka na 3. kurz FB / účastníci

03.09.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 9. časť FB / verejnosť

03.09.2020 Zem kričí o pomoc – 7. časť FB / verejnosť

04.09.2020 Ženy, ktoré sa presadili literárnou tvorbou – 5. časť FB / verejnosť

05.09.2020 Zem kričí o pomoc – 8. časť FB / verejnosť

07.09.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 10. časť FB / verejnosť

09.09.2020 Dni európskeho kultúrneho dedičstva – pozvánka FB / verejnosť

09.09.2020 Perly poznania – 3. kolo, 1. kategória FB / deti

09.09.2020 Zem kričí o pomoc – 9. časť FB / verejnosť

10.09.2020 Perly poznania – 3. kolo, 2. kategória FB / mládež

10.09.2020 Objavujeme čaro Gemera – pozvánka FB / verejnosť

14.09.2020 Perly poznania – 3. kolo, 3. kategória FB / verejnosť

16.09.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 11. časť FB / verejnosť

17.09.2020 Zem kričí o pomoc – 10. časť FB / verejnosť

18.09.2020 Anton Srholec FB / verejnosť

21.09.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 11. časť FB / verejnosť

22.09.2020 Zem kričí o pomoc – 11. časť FB / verejnosť

23.09.2020 S láskou, Sládkovič – pozvánka FB / verejnosť

26.09.2020 Zem kričí o pomoc – 12. časť FB / verejnosť

28.09.2020 Sládkovič – čo sa nevošlo do učebníc – 12. časť FB / verejnosť

29.09.2020 Zem kričí o pomoc – 13. časť FB / verejnosť

29.09.2020 Medzinárodný deň srdca FB / verejnosť

30.09.2020 Medzinárodný deň prekladateľov FB / verejnosť

02.10.2020 Zem kričí o pomoc – 14. časť FB / verejnosť

02.10.2020 Príroda, papier – pozvánka FB / verejnosť

02.10.2020 Hľadá sa babka a dedko pre rok 2020 - vyhlásenie FB / verejnosť

02.10.2020 Aké dlhé má Pipi pančuchy? - vyhlásenie súťaže FB / verejnosť

05.10.2020 Zem kričí o pomoc – 15. časť FB / verejnosť

08.10.2020 Zem kričí o pomoc – 16. časť FB / verejnosť

09.10.2020 Poďakovanie za dar – jesenná výzdoba FB / verejnosť

12.10.2020 Zem kričí o pomoc – 17. časť FB / verejnosť

14.10.2020 Odporúčame – úsek krásnej literatúry pre dospelých FB / verejnosť

14.10.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 17 FB / verejnosť

19.10.2020 Zem kričí o pomoc – 18. časť FB / verejnosť
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19.10.2020 Zem kričí o pomoc – 19. - 21. časť FB / verejnosť

20.10.2020 Medzinárodný deň stromov FB / verejnosť

23.10.2020 135. výročie úmrtia Pavla Dobšinského FB / verejnosť

23.10.2020 Svetový deň cestovín FB / verejnosť

26.10.2020 Lavičky odstránené z exteriéru FB / verejnosť

26.10.2020 Zatvorená knižnica, knihy z karantény FB / verejnosť

26.10.2020 Spoznávame našich predkov – 1. otázka kvízu FB / verejnosť

27.10.2020 Bez histórie neexistuje budúcnosť – 1. časť FB / verejnosť

27.10.2020 Ružičky z listov – 1. časť videa YT / verejnosť

27.10.2020 Ružičky z listov – 1. časť videa FB / verejnosť

27.10.2020 Spoznávame našich predkov – 2. otázka kvízu FB / verejnosť

29.10.2020 Spoznávame našich predkov – 3. otázka kvízu FB / verejnosť

29.10.2020 Ružičky z listov – 2. časť videa YT / verejnosť

29.10.2020 Ružičky z listov – 2. časť videa FB / verejnosť

29.10.2020 My z Gemera – október 1 a 2. . časť FB / verejnosť

30.10.2020 Spoznávame našich predkov – 4. otázka kvízu FB / verejnosť

30.10.2020 Ružičky z listov – 3. časť videa YT / verejnosť

30.10.2020 Ružičky z listov – 3. časť videa FB / verejnosť

30.10.2020 My z Gemera – október 3., 4. a 5. časť FB / verejnosť

30.10.2020 Spoznávame našich predkov – 5. otázka kvízu FB / verejnosť

02.11.2020 Spoznávame našich predkov – 6. otázka kvízu FB / verejnosť

03.11.2020 Nové knihy v angličtine FB / verejnosť

03.11.2020 Spoznávame našich predkov – 7. otázka kvízu FB / verejnosť

04.11.2020 Bez histórie neexistuje budúcnosť – 2. časť FB / verejnosť

04.11.2020 Nové knihy v angličtine INSTA / verejnosť

04.11.2020 Rozprávkové ráno – Somár v levej koži YT / deti

04.11.2020 Spoznávame našich predkov – 8. otázka kvízu FB / verejnosť

04.11.2020 Rozprávkové ráno – Somár v levej koži FB / deti

05.11.2020 Svetový deň behu (cyklus Každý deň je výnimočný) FB / verejnosť

05.11.2020 Poď sa s nami zabaviť – č. 18 FB / verejnosť

05.11.2020 Rozprávkové ráno – Neposlušné autíčka FB / deti

05.11.2020 My z Gemera – november 1. časť FB / verejnosť

05.11.2020 Spoznávame našich predkov – 9. otázka kvízu FB / verejnosť

06.11.2020 Spoznávame našich predkov – 10. otázka kvízu FB / verejnosť

09.11.2020 Aktuálne súťaže pre deti FB / deti

09.11.2020 Osobnosti známe a menej známe – 1. a 2. časť FB / verejnosť

09.11.2020 Drôtovaná a paličkovaná krása, video YT / verejnosť

09.11.2020 Drôtovaná a paličkovaná krása, video FB / verejnosť
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10.11.2020 Spoznávame našich predkov – vyhodnotenie kvízu FB / verejnosť

10.11.2020 Bez histórie neexistuje budúcnosť – 3. časť FB / verejnosť

10.11.2020 Drôtovaná a paličkovaná krása, video INSTA / verejnosť

11.11.2020 My z Gemera – november 2. časť FB / verejnosť

11.11.2020 Svietnik pre knihomoľov - video YT / verejnosť

16.11.2020 Osobnosti známe a menej známe 1. časť Insta / verejnosť

16.11.2020 My z Gemera – november 3. časť FB / verejnosť

18.11.2020 Bez histórie neexistuje budúcnosť – 4. časť FB / verejnosť

19.11.2020 Svietnik pre knihomoľov, video – 2. časť YT / verejnosť

19.11.2020 Svietnik pre knihomoľov, video – 2. časť FB / verejnosť

20.11.2020 ..fajčenia (cyklus Každý deň je výnimočný) FB / verejnosť

20.11.2020 Poď sa s nami zabaviť č.19 FB / verejnosť

20.11.2020 Rozprávkové ráno - Neposlušné autíčka YT / deti

24.11.2020 Otvorili sme/Novinky pre deti a mládež FB / deti

24.11.2020 Regál na stanici doplnený FB / verejnosť

24.11.2020 Bez histórie neexistuje budúcnosť – 5. časť FB / verejnosť

25.11.2020 S láskou, Sládkovič – nový termín FB / verejnosť

25.11.2020 Perly poznania IV – vyhodnotenie súťaže FB / verejnosť

26.11.2020 My z Gemera – november 4. časť FB / verejnosť

29.11.2020 Adventný veniec – prvá adventná nedeľa FB / verejnosť

30.11.2020 Bez histórie neexistuje budúcnosť – 5. časť FB / verejnosť

30.11.2020 Knižničný adventný kalendár – úvodná časť FB / verejnosť

01.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 1. časť - kalendár FB / verejnosť

02.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 2. časť - vtáčiky FB / verejnosť

03.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 3. časť - darčeky FB / verejnosť

03.12.2020 Knižničný adventný kalendár – úvodná časť INSTA / verejnosť

03.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 1. časť - kalendár INSTA / verejnosť

04.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 2. časť - vtáčiky INSTA / verejnosť

04.12.2020 Vtáčie Vianoce - video YT / verejnosť

04.12.2020 Vtáčie Vianoce - video INSTA / verejnosť

04.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 3. časť - darčeky INSTA / verejnosť

04.12.2020 Vtáčie Vianoce - video FB / verejnosť

04.12.2020 Knihy pre hodnotnejší život – 1. časť FB / verejnosť

04.12.2020 Bez histórie neexistuje budúcnosť – 6. časť FB / verejnosť

04.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 4. časť - Barbora FB / verejnosť

05.12.2020 Knižničný adventný kalendár  - 5. časť – Mikuláš 1 FB / verejnosť

06.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 6. časť – Mikuláš 2 FB / verejnosť

06.12.2020 Adventný veniec – druhá adventná nedeľa FB / verejnosť
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07.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 7. časť – imelo FB / verejnosť

07.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 4. časť - Barbora INSTA / verejnosť

07.12.2020 Knižničný adventný kalendár  - 5. časť – Mikuláš 1 INSTA / verejnosť

07.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 6. časť – Mikuláš 2 INSTA / verejnosť

08.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 7. časť – imelo INSTA / verejnosť

08.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 8. časť – vianočný stromček FB / verejnosť

08.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 8. časť – vianočný stromček INSTA / verejnosť

09.12.2020 Vianočný stromček - video YT / verejnosť

09.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 9. časť – cukrovinky FB / verejnosť

09.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 9. časť – cukrovinky INSTA / verejnosť

09.12.2020 Vianočný stromček - video FB / verejnosť

09.12.2020 Vianočný stromček - video INSTA / verejnosť

10.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 10. časť – sneh FB / verejnosť

10.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 10. časť – sneh INSTA / verejnosť

11.12.2020 S láskou, Sládkovič FB / verejnosť

11.12.2020 S láskou, Sládkovič INSTA / verejnosť

11.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 11. časť - snehuliak FB / verejnosť

12.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 12. časť - pohľadnice FB / verejnosť

13.12.2020 Knižničný adventný kalendár –13. časť - Lucia FB / verejnosť

13.12.2020 Adventný veniec – tretia adventná nedeľa FB / verejnosť

14.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 11. časť - snehuliak INSTA / verejnosť

14.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 12. časť - pohľadnice INSTA / verejnosť

14.12.2020 Knižničný adventný kalendár –13. časť - Lucia INSTA / verejnosť

14.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 14. časť - medovníčky FB / verejnosť

14.12.2020 Akadémia fotografovania – pokroky účastníkov FB / účastníci

14.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 14. časť - medovníčky INSTA / verejnosť

15.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 15. časť - oblátky FB / verejnosť

16.12.2020 Bez histórie neexistuje budúcnosť – 7. časť FB / verejnosť

16.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 16. časť - betlehem FB / verejnosť

16.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 15. časť - oblátky INSTA / verejnosť

16.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 16. časť - betlehem INSTA / verejnosť

17.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 17. časť – vianočné filmy a 
rozprávky

FB / verejnosť

18.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 18. časť – ozdoby FB / verejnosť

19.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 19. časť – balenie darčekov FB / verejnosť

20.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 20. časť – prejedanie FB / verejnosť

20.12.2020 Adventný veniec – štvrtá adventná nedeľa + rozprávka o soboch FB / verejnosť

21.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 21. časť – prestieranie FB / verejnosť
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slávnostného stola

22.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 22. časť – tradície FB / verejnosť

23.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 23. časť – koledy FB / verejnosť

24.12.2020 Knižničný adventný kalendár – 24. časť – vianočné prianie od 
kolektívu knižnice

FB / verejnosť

  Príloha  - Tabuľka fyzicky zrealizovaných aktivít za rok 2020 

Dátum Kd
e

Téma/Popis Forma Typ Znevý
h.

Deti Účastníci / 
pre koho

Počet 
účastníkov

8.1.202
0 P1

Aktívni v každom veku - spolupráca so 
Socio Centrom RV, tréning pamäte, 
doplň. slovných spojení a slov

iné výcho
vné seniori seniori, 

verejnosť 7

10.1.20
20

P1
Pani Zima - rozprávky o zime, čo robia 
zvieratká v zime, výroba snehuliakov z 
papiera

iné výcho
vné

✓ ZŠ 22

10.1.20
20

Ml Zimné športy - Kvíz zimné športy, Hra 
Nájdi svoju knihu

iné výcho
vné

✓ ZŠ 15

10.1.20
20 Ml Zimné športy iné výcho

vné ✓ ZŠ 25

13.1.20
20 Ml V rozprávkovom svete - Hlasné čítanie 

rôznych ukážok z kníh hravou formou
zážitkové 
čítanie

výcho
vné ✓

Lesný klub 
Zelena žabka 11

14.1.20
20 Ml Čitateľský krúžok -čítanie podľa 

vlastného výberu iné výcho
vné ✓ ZŠ 23

14.1.20
20 Hu Pesničky pre šikovné detičky posluch 

hudby
výcho
vné ✓ MŠ 11

15.1.20
20 Ml Spoznávame zvieratká - o zvieratkách, 

dramatizácia dvoch známych rozprávok iné výcho
vné ✓ Detské jasle 24

17.1.20
20 P1

Kde rastú peniaze? - hlasné čítanie, 
finančná gramotnosť detí, 
pojmy(financie, bankomat, pin 
kód...1.stretnutie)

zážitkové 
čítanie

výcho
vné ✓ ZŠ 22

21.1.20
20

Ml Spoznávame zvieratká - dramatizácia 
koza Rohatá a Jež 

beseda výcho
vné

✓ MŠ 12

27.1.20
20 Hu Hana Meličková - 120. výročie narodenia

prezentác
ia

kultúr
ne verejnosť 52

28.1.20
20 Ml

Prvý krát v knižnici,Ako vzniká kniha? - 
Informácie o knižnici,výrobný proces 
kníh

beseda
infor
mačn
é

✓ MŠ 16

29.1.20
20

P1
Aktívni v každom veku - spolupráca so 
SocioCentrom RV, tréning pamäte, 
výroba snehuliakov z ponožiek

tvorivá 
dielňa

výcho
vné

seniori seniori, 
verejnosť

11

29.1.20
20

Hu Odkiaľ ide zvuk,...? formačná 
výchova

výcho
vné

✓ MŠ 16

31.1.20
20 P1

Kde rastú peniaze? - hlasné čítanie, 
finančná gramotnosť detí, 
pojmy(financie, bankomat, pin 
kód...1.stretnutie)

zážitkové 
čítanie

výcho
vné ✓ ZŠ 19

31.1.20
20 Nl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 

fotografovania kurz výcho
vné verejnosť 30

4.2.202 Ml Slovenskí autori pre deti - próza pre deti iné výcho ✓ ZŠ 23
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0 od slovenských autorov, vhodná na 
Hviezdoslavov Kubín vné

5.2.202
0

Ml

Lubomír Feldek a jeho tvorba - 
Beletrizovaný životopis Lubomíra 
Feldeka,hlasné čítanie,divad.hra 
Snehová kráľovná

beseda výcho
vné

✓ ZŠ 23

6.2.202
0 Bl

Kniha o pastierovi   
bibliotera
pia

výcho
vné

študenti 
Obchodnej 
akadémia 
Rožňava

16

7.2.202
0 Ml Maškaráda - fašiangy, hlasné čítanie 

karnevalového príbehu, výroba masiek iné výcho
vné ✓ ZŠ 18

7.2.202
0 Ml

Maškaráda - fašiangy, hlasné čítanie 
karnevalového príbehu, výroba 
karnevalových komponentov

iné výcho
vné ✓ ZŠ 8

7.2.202
0

Nl
Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania,  I. kurz výcho

vné

študenti SOŠ 
technická 
Rožňava

30

10.2.20
20

Ml Odhaľ sa rozprávka - o rozprávkach, 
divadielko

iné výcho
vné

✓ MŠ 12

11.2.20
20 Bl

Tradície - Svet tradícií, zvykov a obradov 
našich predkov. Povery a zvyky v 
literatúre.

literárna 
hodina

výcho
vné

rómsk
e ✓ ZŠ 22

12.2.20
20 P1

Aktívni v každom veku - spolupráca so 
SocioCentrom RV, tréning pamäte, 
tvorivá aktivita - výroba srdiečok 

tvorivá 
dielňa

výcho
vné seniori seniori, 

verejnosť 8

12.2.20
20 Nl

Zdravie na tanieri - prednáška o zdravom
stravovaní, škodlivosť fastfoodu a 
pyramída zdravia na tanieri v spolupráci 
s RÚVZ Rožňava

prednášk
a

výcho
vné

SOŠ obchodu a
služieb 
Rožňavská 
Baňa

25

12.2.20
20 Nl

Zdravie na tanieri - prednáška o zdravom
stravovaní, škodlivosť fastfoodu a 
pyramída zdravia na tanieri v spolupráci 
s RÚVZ Rožňava 

prednášk
a

výcho
vné

SOŠ obchodu a
služieb 
Rožňavská 
Baňa

29

12.2.20
20

Nl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania

kurz výcho
vné

verejnosť 15

18.2.20
20

Bl
Knihy rozhovorov - Známe osobnosti o 
živote, múdro, empaticky a s humorom. 
Súčasná slovenská a maďarská tvorba.

prezentác
ia

výcho
vné

SŠ 18

19.2.20
20

Nl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania 

kurz výcho
vné

verejnosť 14

25.2.20
20

Ml
Marec, mesiac knihy sa blíži - prečo je 
marec mesiac knihy, TSK, orientácia vo 
fonde na detskom úseku

iné výcho
vné

✓ ZŠ 24

26.2.20
20

Nl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania

kurz výcho
vné

verejnosť 12

28.2.20
20

Ml
Súčasní slovenskí ilustrátori -ilustrátori a 
ich tvorba, detská spoločná ilustrácia 
známej časti príbehu

iné výcho
vné

✓ ZŠ 20

2.3.202
0

Bl Ako som vozil Nórov - stretnutie s 
autorom Ondrejom Sokolom

utorská 
beseda

kultúr
ne

verejnosť 20

3.3.202 Nl Ženy v nezvyčajnom povolaní - z cyklu Po autorská výcho domov ✓ deti 6
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0 svete za volantom beseda vné y

3.3.202
0 Nl

Ženy v nezvyčajnom povolaní - z cyklu Po
svete za volantom 

autorská 
beseda

výcho
vné verejnosť 15

4.3.202
0

P1

Aktívni v každom veku – pre klientov  
SocioCentra RV, tréning pamäte, 
doplňovanie slov do textu piesní, tvorivá 
aktivita 

tvorivá 
dielňa

výcho
vné

seniori seniori, 
verejnosť

6

4.3.202
0 Bl

Knižnica v školských projektoch -prehľad 
o práci a službách knižnice pre deti, 
ktoré pripravujú projekt do školy

informač
ná 
výchova

infor
mačn
é

✓ ZŠ Juh 2

4.3.202
0 Nl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 

fotografovania kurz výcho
vné verejnosť 13

5.3.202
0 Bl

Biblioterapia pre knihovníkov - 
oboznámenie sa s rôznymi knihami a 
technikami vhodnými na biblioterapiu

bibliotera
pia

odbor
né

zamestnanci 
knižnice 8

6.3.202
0 P1 Aktívni v každom veku - výroba srdiečok 

z papiera
tvorivá 
dielňa

výcho
vné seniori verejnosť 2

6.3.202
0 Ml

Každá kniha niečo skrýva - tvorivá práca 
s knihou pre deti a rodičov 

tvorivá 
dielňa

výcho
vné ✓

deti a 
verejnosť 16

6.3.202
0 Ml

Knižnica rukami – história rukami - 
tvorivá aktivita pre klientov DSS 
Jasanima 

tvorivá 
dielňa

výcho
vné

zdravo
tne DSS Jasanima 9

6.3.202
0 Ml Miroslav Regitko- Čriepky z tvorby výstava kultúr

ne verejnosť 203

6.3.202
0 Nl Svet je krásny - Prvá časť geografického 

kvízu. Hrady a zámky Slovenska. kvíz výcho
vné

zdravo
tne DSS Jasanima 9

3.6.202
0 Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 

fotografovaniaII. kurz výcho
vné verejnosť 14

7.6.202
0 Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania
Záverečná časť prvého kurzu 
fotografovania 

kurz výcho
vné verejnosť 8

10.6.20
20 Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 

fotografovania II. kurz výcho
vné verejnosť 6

10.6.20
20

Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania II. 

kurz výcho
vné

verejnosť 12

12.6.20
20

P1
Stretnutie po karanténe - ako sme zvládli
karanténu,odlúčenie od 
kamarátov,výroba kvetov z papiera

iné výcho
vné

✓
školský klub 
detí

17

16.6.20
20

Ml Už som čitateľom -zápis prvákov, 
pasovanie za čitateľov

iné výcho
vné

✓ ZŠ 12

17.6.20
20 Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania II. kurz

výcho
vné verejnosť 13

17.6.20
20

Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania II.

kurz výcho
vné

verejnosť 7

24.6.20
20 Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 

fotografovania II. kurz výcho
vné verejnosť 6

24.6.20
20 Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania II. kurz

výcho
vné verejnosť 11

26.6.20
20

P1 Aktívni v každom veku  Koronakríza, 
zmena ako príležitosť, pracovné listy, 

tvorivá 
dielňa

výcho
vné

seniori verejnosť 7
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tvorenie 

30.6.20
20 P1

Moja knižnica o 10 rokov - deti mali 
nakresliť,alebo napísať ako si 
predstavujú, že bude vyzerať knižnica o 
10 rokov  

súťaž
výcho
vné ✓ deti, verejnosť 1

30.6.20
20 Ml

Svet farebnej fantázie. Moja 
najobľúbenejšia rozprávka,  povesť od 
Márie Ďuríčkovej -Výtvarná súťaž pre 
deti do 15 rokov. 

súťaž
výcho
vné ✓ ZŠ 17

1.7.202
0

Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania II. 

kurz výcho
vné

verejnosť 6

1.7.202
0 Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania II. kurz

výcho
vné verejnosť 11

7.7.202
0 P1

Aktívni v každom veku
v spolupráci so SocioCentrom pracovné 
listy,mandaly 

tvorivá 
dielňa

výcho
vné seniori verejnosť 3

10.7.20
20 P1

Leto v knižnici – encyklópedie, 
príroda,aktivity pre  deti iné

výcho
vné ✓ deti 30

11.7.20
20 Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania II. 
Záverečné celodenné fotenie, spojené s 
besedou s hosťom fotografom Gáborom 
Molnárom 

kurz
výcho
vné verejnosť 14

22.7.20
20 Ml Letná streda - zábavné dopoludnie pri 

knihách v lete iné výcho
vné ✓ MŠ 14

22.7.20
20 Ml

Stará kniha nehrdzavie - vytváranie 
nového dekoračného predmetu zo starej
knihy

tvorivá 
dielňa

výcho
vné verejnosť 1

24.7.20
20 P1

O rybárovi a zlatej rybke - čítanie 
rozprávky, výroba zlatej rybky z 
papiera,spoločenské hry

zážitkové 
čítanie

výcho
vné ✓ Letná škola 18

24.7.20
20 P1

O rybárovi a zlatej rybke - čítanie 
rozprávky,výroba zlatej rybky z 
papiera,spoločenské hry

zážitkové 
čítanie

výcho
vné ✓ Letná škola 17

28.7.20
20 P1

Aktívni v každom veku
Ako si dobiť svoju energiu,výroba 
príveskou zo slaného cesta, spolupráca 
so SocioCentrom Rožňava

tvorivá 
dielňa

výcho
vné seniori verejnosť 6

28.7.20
20 Hu Odkiaľ ide zvuk,...?

informač
ná 
výchova

infor
mačn
é

✓ MŠ 20

31.7.20
20 P1

Čaro papiera
origami,kirigami-tvorenie z 
papiera,záložky,zvieratká,spoločenské 
hry,spolupráca s CVČ

tvorivá 
dielňa

výcho
vné ✓ deti 24

31.7.20
20 Hu Jarmila Zacher Pajpachová - výstava 

fotografií a obrazov výstava kultúr
ne verejnosť 301

5.8.202
0 Ml

Stará kniha nehrdzavie
vytváranie nového dekoračného 
predmetu zo starej knihy

tvorivá 
dielňa

výcho
vné verejnosť 2

7.8.202
0

Ml
August vo farbách- červený týždeň
zaujímavé aktivity spojené s červenou 
farbou

iné výcho
vné

✓ verejnosť 6
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8.8.202
0 Bl Perly poznania

Spolupracovali: Tothova súťaž výcho
vné študenti 5

11.8.20
20

P1 Žltý týždeň
pipravené úlohy spojené so žltou 
farbou,kreslenie,spoločenské hry

tvorivá 
dielňa

výcho
vné

✓
deti a 
verejnosť

7

14.8.20
20

Ml August vo farbách- žltý týždeň
zaujímavé aktivity spojené so žltou 
farbou

iné výcho
vné

✓ verejnosť 3

14.8.20
20

P1 Leto v knižnici
spoločenské hry,omaľovanky,výroba z 
papiera, spolupráca s CVČ Rožňava

tvorivá 
dielňa

výcho
vné

✓ deti 25

18.8.20
20

P1 Aktívni v každom veku
tréning pamäte,mandaly, spolupráca so 
SocioCentrom Rožňava

tvorivá 
dielňa

výcho
vné

seniori verejnosť 3

19.8.20
20

Ml Letná streda
zábavné dopoludnie pri knihách v lete

iné výcho
vné

✓ ZŠ 15

19.8.20
20 Ml

Letná streda
zábavné dopoludnie pri knihách v lete iné

výcho
vné ✓ ZŠ 15

19.8.20
20

Ml Stará kniha nehrdzavie
vytváranie nového dekoračného 
predmetu zo starej knihy

tvorivá 
dielňa

výcho
vné

verejnosť 3

21.8.20
20

Ml August vo farbách- modrý týždeň
zaujímavé aktivity spojené s modrou 
farbou

iné výcho
vné

✓ ZŠ, verejnosť 17

26.8.20
20

Ml Končí leto? No a...
deň otvorených dverí na úseku literatúry
pre deti a mládež

iné výcho
vné

✓ verejnosť 7

28.8.20
20

Ml August vo farbách- zelenohnedý týždeň
zaujímavé aktivity spojené so zelenou a 
hnedou farbou

iné výcho
vné

✓ verejnosť 3

31.8.20
20 Reg Krojovaná krása Gemera

Výstava krojovaných bábik z Gemera výstava výcho
vné

ZŠ, SŠ, 
verejnosť 137

2.9.202
0 Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 

fotografovania III.  - "Ovládni svetlo" kurz výcho
vné verejnosť 6

9.9.202
0

Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania III. 

kurz výcho
vné

verejnosť 6

11.9.20
20

Nl 100 rokov ústavy ČSR - komentovaná 
výstava -  dejín a vývoja ústavy do roku 
1918 dodnes na našom území 

výstava
výcho
vné

stredoškolská 
mládež

29

11.9.20
20

Nl 1945 prišla sloboda ...komentovaná 
výstava -II. svetová vojna a jej ukončeniu 
na Gemeri 

výstava výcho
vné

stredoškolská 
mládež

29

11.9.20
20 Reg

Dni európskeho kultúrneho dedičstva, 
Objavujeme čaro Gemera- Minulosť 
vzdeláva -Prezentácia  chodníka  a 
pamiatok UNESCO na Gemeri

prezentác
ia

výcho
vné SŠ 26

11.9.20
20

Reg

Dni európskeho kultúrneho dedičstva, 
Objavujeme čaro Gemera- Minulosť 
vzdeláva -Prezentácia chodníka a 
pamiatok UNESCO na Gemeri

prezentác
ia

výcho
vné

verejnosť 15

11.9.20
20

Nl Knižnica online - orientácia vo fonde 
knižnice, MDT, služby, orientácia v on-

informač
ná 

infor
mačn

stredoškolská 
mládež

29
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line katalógu výchova é

11.9.20
20 Reg

Pamiatky na Gemeri - výstava publikácií 
na tému UNESCO, pamiatka na Gemeri, výstava

výcho
vné

ZŠ, SŠ, 
verejnosť 76

16.9.20
20

Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania IV. 

kurz výcho
vné

verejnosť 1

16.9.20
20 Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 

fotografovania III.  "Ovládni svetlo" kurz výcho
vné verejnosť 6

18.9.20
20 Ml

Knižné novinky - nové zaujímavé knižné 
tituly vo fonde iné

výcho
vné ✓ ZŠ 13

23.9.20
20

Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania III. -  "Ovládni svetlo"

kurz výcho
vné

verejnosť 6

25.9.20
20 Nl

100 rokov ústavy ČSR -komentovaná 
výstava – histórie aústavy a ústavnosť na
našom území pri príležitosti 100. výročia 
prijatia prvej ústavy ČSR 1920 

výstava
výcho
vné

stredoškolská 
mládež 19

25.9.20
20

Nl
1945 prišla sloboda... - komentová 
výstava – II. svetová vojna a jej 
ukončenie na Gemeri 

výstava výcho
vné

stredoškolská 
mládež

19

25.9.20
20 Reg

Dni európskeho kultúrneho dedičstva, 
Objavujeme čaro Gemera- Minulosť 
vzdeláva -Prezentácia chodníka a 
pamiatok UNESCO na Gemeri

prezentác
ia

výcho
vné SŠ 21

25.9.20
20 Nl

Knižnica online - orientácia vo fonde 
knižnice, MDT, služby, orientácia v online
katalógu

informač
ná 
výchova

infor
mačn
é

stredoškolská 
mládež 21

25.9.20
20 Nl

Knižnica online - orientácia vo fonde 
knižnice, MDT, služby, orientácia v online
katalógu

informač
ná 
výchova

infor
mačn
é

stredoškolská 
mládež 22

29.9.20
20 Nl

100 rokov ústavy ČSR - komentovaná 
výstava -  vývoj ústavy a ústavnosti na 
našom území za posledných 100 rokov 
pri príležitosti 100. výročia 1. ústavy ČSR.
Výstava z materiálov NR SR a Archivu 
České snemovny v Prahe 

výstava výcho
vné

stredoškolská 
mládež 22

29.9.20
20 Nl

1945 prišla sloboda - komentovaná 
výstava - histórie II. svetovej vojny a jej 
priebehu na Gemeri

výstava
výcho
vné

stredoškolská 
mládež 22

30.9.20
20 Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania III. kurz

výcho
vné verejnosť 6

1.10.20
20 Nl

100 rokov Ústavy ČSR - komentovaná 
výstava - o ústave a ústavnosti na našom 
územi od roku 1920, 

výstava
výcho
vné SŠ 21

1.10.20
20 Nl

1945 prišla sloboda... komentovaná 
výstava k priebehu II. svet. vojne a jej 
ukončeniu na Gemeri 

výstava výcho
vné SŠ 21

1.10.20
20 Nl

Knižnica online - orientácia vo fonde 
knižnice, MDT, online katalógu - 
možnosti využitia, informácia o 
poskytovaných službách knižnice

informač
ná 
výchova

infor
mačn
é

SŠ 21

2.10.20
20 Nl

1945 prišla sloboda... - komentovaná 
výstava k  II. svetovej vojne na Gemeri a 
jej ukončeniu, ukážky z dobovej tlače 

výstava
výcho
vné SŠ 23
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2.10.20
20

Nl
Knižnica online - orientácia vo fonde 
knižnice, MDT, orientácia v online 
katalógu, informácie o službách knižnice

informač
ná 
výchova

infor
mačn
é

SŠ 23

2.10.20
20 Nl

Sto rokov Ústavy ČSR - komentovaná 
výstava výstava

výcho
vné SŠ 23

2.10.20
20

P1
zápis 1.ročníka -
základné informácie o knižnici, 
preukazoch, o knihách

informač
ná 
výchova

infor
mačn
é

✓
ZŠ akademika 
Jura Hronca

20

5.10.20
20

Nl 1945 prišla sloboda... - komentovaná 
výstava

výstava výcho
vné

SŠ 22

5.10.20
20

Nl
Sme online - orientácia vo fonde 
knižnice, MDT, v online katalógu, 
predstavenie služieb knižnice

informač
ná 
výchova

infor
mačn
é

SŠ 22

5.10.20
20

Nl Sto rokov ústavy ČSR - komentovaná 
výstava - 

výstava výcho
vné

SŠ 22

7.10.20
20 Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania IV. kurz

výcho
vné verejnosť 4

9.10.20
20 Nl

1945 prišla sloboda... komentovaná 
výstava k priebehu a ukončeniu Druhej 
svetovej vojny na Gemeri

výstava
výcho
vné SŠ 20

9.10.20
20 Nl

Sme online- orientácia vo fonde 
knižnice, MDT, v online katalógu, 
predstavenie služieb knižnice 

informač
ná 
výchova

infor
mačn
é

SŠ 20

9.10.20
20 Nl

Sto rokov Ústavy ČSR - komentovaná 
výstava o ústave a ústavnosti na našom 
území 

výstava výcho
vné SŠ 20

14.10.2
020 Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 

fotografovania IV. kurz výcho
vné verejnosť 4

21.10.2
020 Ml Popoludnie zo zvieratkami v knihách - 

hravé popoludnie iné výcho
vné ✓ verejnosť 4

21.10.2
020 Bl Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 

fotografovania IV. kurz výcho
vné verejnosť 5

30.10.2
020

Bl Perly poznania – vyhlásenie nového kola súťaž výcho
vné

dospelí 5

25.11.2
020 Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania
úvodné stretnutie tretej skupiny ku 
kurzu Fotíme portréty

kurz
výcho
vné verejnosť 5

30.11.2
020

Ml Svet farebnej fantázie- výstava detských 
prác 

výstava kultúr
ne

verejnosť 48

2.12.20
20

Bl
Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania 
Prvá lekcia začiatočníkov - štvrtá skupina

kurz výcho
vné

verejnosť 2

2.12.20
20 Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania
Prvá lekcia tretej skupiny ku kurzu 
Fotíme portréty

kurz výcho
vné verejnosť 5

9.12.20
20

Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania
Druhé stretnutie začiatočníkov - štvrtá 
skupina

kurz výcho
vné

verejnosť 2
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9.12.20
20 Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania
Druhá lekcia tretej skupiny ku kurzu 
Fotíme portréty

kurz
výcho
vné verejnosť 5

10.12.2
020 Bl

S láskou, Sládkovič - Spomienkový 
prednes poézie Andreja Sládkoviča, v 
spolupráci s Domom Matice slovenskej, 
mestom Rožňava a Úniou žien Slovenska 

prednes kultúr
ne verejnosť 5

11.12.2
020

P1 Hľadá sa Babka a Dedko pre rok 2020 
-vyhodnotenie súťažiacich 

súťaž výcho
vné

✓ verejnosť 12

15.12.2
020 P1 Hľadá sa Babka a dedko pre rok 2020 - 

výtvar.-liter. súťaž, súťaž výcho
vné ✓ deti a mládež 113

15.12.2
020 Reg

Naj čitateľ 2020 - poďakovanie za 
pravidelnú návštevnosť počas roka súťaž

kultúr
ne verejnosť 10

16.12.2
020 Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania
Tretie stretnutie začiatočníkov - štvrtá 
skupina

kurz výcho
vné verejnosť 2

16.12.2
020

Bl

Zmeň uhol pohľadu - Akadémia 
fotografovania
Tretia lekcia tretej skupiny ku kurzu 
Fotíme portréty

kurz výcho
vné

verejnosť 5

17.12.2
020 Ml Perly poznania IV. súťaž výcho

vné ✓ deti 5

18.12.2
020 P1

Výstavka prác zo súťaže Hľadá sa Babka a
Dedko pre rok 2020
výstavka liter.-výtvar. prác súťaže

výstava výcho
vné ✓ dei a mládež 75

31.12.2
020 Nl

1945 - prišla sloboda... - výstava z 
regionálnych fondov k 75. výročiu 
ukončenia Druhej svetovej vojny v roku 
1945 

výstava výcho
vné verejnosť 174

31.12.2
020 Nl

Drôtovaná a paličkovaná krása - výstava 
prác pani E. Csuporiovej z drôtu a 
paličkované šperky 

výstava výcho
vné verejnosť 358

31.12.2
020 Nl

Sto rokov ústavy ČSR - výstava z 
materiálov Parlamentnej knižnice NR SR 
a Archivu České snemovny v Prahe k 
príležitosti 100. výročia 1. ústavy ČSR 

výstava výcho
vné verejnosť 65
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     Akadémia fotografovania (Krisztián Kali)              J. Zacher-Pajpachová "Ženy v nezvyčajnom 
                                                                                      povolani – život v kamióne"
                                                                                       

       Ondrej Sokol "Ako som vozil Nórov"                           Dni európskeho kultúrneho dedičstva     

                                            

      Krojovaná krása Gemera – výstava bábik Kultúrne leto 2020

51



      Zdravie na tanieri – cyklus podujatí                        "S láskou, Sládkovič" – prednes z tvorby

 

     Letné farebné dni                                          Aktívny v každom veku – v spolupráci
                                                                                         so SocioCentrom

                                                                
                                                               Najčitateľ roka 2020
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