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  1. Všeobecná charakteristika organizácie 

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave sa stala od 1.januára 2021 príspevkovou
kultúrnou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

Knižnica,  aj v 21. storočí nadväzovala na svoje historicky overené miesto v spoločnosti, ako
moderná inštitúcia s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj mesta, regiónu i kraja. Bola
dôležitou súčasťou spoločenského života a prispievala k zvyšovaniu informovanosti  a vzdelanosti
poskytovaním kvalitných a rôznorodých informácií širokej verejnosti, napomáhala permanentnému
vzdelávaniu. Plnila informačné, vzdelávacie, relaxačné a sociálne funkcie pre všetky vekové kategórie
obyvateľstva.  Snažila  sa pomáhať pri 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  bolo  vytvárať  a  prehlbovať  pozitívny  vzťah  človeka  k  písanému  slovu,
literatúre, pomôcť čitateľovi získať čo najviac kvalitných informácií rôzneho druhu. Bola otvorenou
inštitúciou,  ktorá prostredníctvom knihovníkov neponúkala len informácie zo svojich knižničných
fondov, ale v rámci kooperácie vymieňala informácie a dokumenty bez ohľadu na geografické či
kultúrne hranice, pracovala s externými informačnými zdrojmi, pripravovala aktivity 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 2021 analyzujeme základné odborné činnosti knižnice, dopĺňanie
knižničného  fondu,  odpisy  literatúry,  používateľov  a poskytované  knižnično-informačné   služby
verejnosti, aktivity aj v sťažených podmienkach, priestorové, technické a ekonomické zabezpečenie
knižnice. 

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

Rok  2021  sa  opäť  niesol  v  dodržiavaní  pandemických  opatrení,  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. Prevádzka sa musela riadiť platným Covid
automatom a Vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré určovali  koľko osôb,  v akom
režime môže prísť do knižnice či na podujatia (O-T-P: očkovaný-testovaný-prekonaný, alebo Z: základ
-  pre  všetkých),  na  základe  počtu  ochorených  v  danom  okrese,  za  prísneho  dodržiavania
hygienických opatrení. 

Knižničné služby boli opäť v tomto roku poskytované v obmedzenej miere, pre verejnosť bola
zatvorená od 1.1.2021 do 28.3.2021. Od 29.3.2021 sme začali poskytovať výpožičné služby dopredu
objednaných kníh cez tzv. výdajné okienko, vnútorné priestory sme sprístupnili od 3.5.2021, najviac
pre 6 osôb. Napriek prechádzaniam nášho regiónu rôznymi „farebnými“ obmedzeniami sme vydržali
poskytovať služby  do  zimy. Knižnica bola pre nepriaznivú situáciu opäť zatvorená od 25.11 do
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16.12.2021. Služby sme začali poskytovať 17.12.2021 v obmedzenom režime. Zatvorením knižnice,
ale aj službou cez „výdajné okienko“ sme  obmedzili prístup k voľným fondom a výberu literatúry, čo
veľa čitateľov rôznych vekových kategórií odradilo využívať naše služby.

Leto prinieslo čiastočne uvoľnenie i  zmeny v prevádzke knižnice, naďalej sme  vrátené knihy
od čitateľov  presúvali do tzv. „karantény“,  kde  sme ich dezinfikovali, kým mohli byť opäť zaradené
do knižničného fondu na vypožičiavanie. 

Začali  sme realizovať  za obmedzenej  návštevnosti  aj  fyzické aktivity,  Leto v   knižnici,  prebiehala
realizácia  projektov,  finančne  podporených  Fondom na podporu  umenia.  Rozbehli  sa  práce   na
dokončení zážitkovo-informačnej záhrady v areáli knižnice Čaro Gemera II. Tento projekt bol úspešný
v rámci  výzvy Tradície  inšpirujú  inovácie  a  podporil  ho v  plnej  výške Košický samosprávny  kraj.
Napriek  našej  snahe o značnú propagáciu  aktivít,   informovanosti  verejnosti,   návštevníci   mali
obavy zo  stretávania  sa  ľudí,  účasť  bola  obmedzená.  Školy  obmedzovali  účasť  svojich žiakov  na
aktivitách.

Aktivity boli prezentované v online priestore, pripravili sme pre verejnosť cykly s ponukami
kníh,  prezentácie knižných  titulov  a rôznych kvízov.  Do online priestoru sme preniesli súťaž Perly
poznania V.,  výzvu Babka a dedko 2021, informačné a vzdelávacie kvízy o osobnostiach regiónu,
histórii, hlasné čítania pre deti a iné. Práca s  detským používateľom  bola realizovaná v obmedzenej
miere, pretože aj štúdium   prebiehalo dištančnou formou.
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    2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka 2020 2021

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné knižničné ukazovatele
počet aktívnych používateľov knižnice spolu 1754 1419 KULT – 4.Modul, r.1

počet výpožičiek spolu 66673 57632 KULT – 3.Modul r.1

z toho absenčných 63925 55860 KULT  - 3. Modul r.2

z toho prezenčných 2748 1772 KULT – 3.Modul r. 3

knižničný fond  - stav/počet 86722 83793 KULT – 2.Modul  r.1

Počet návštevníkov knižnice spolu 19274 18162 KULT – Modul , r. 20 

platená návštevnosť 1754 1419 vypĺňať ako v predchádz. rokoch

neplatená návštevnosť 17520 5727  vypĺňať ako v predchádz.rokoch
Počet podujatí organizovaných knižnicou

spolu (celkový počet aktivít)
139 199  KULT – 4.Modul r.3

Finančná oblasť 2020 2021

cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania

Náklady spolu    

náklady na činnosť knižnice spolu    249.674 277.297 KULT – 5. Modul, r. 19

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov) 181.043 182.552 KULT – 5. Modul, r. 21+r.25+r.27

Prevádzkové náklady 45.754 94.744 KULT -  5. Modul, r. 29

Kapitálové výdavky 0 26.955 KULT -  5. Modul, r. 34

 

výdavky na prevádzku 240.884 213.577 k 31.12. , účtovné výkazy

výdavky na činnosť 8.790 60.786   31.12., účtovné výkazy

 Príjmy spolu 248.618 261.357 KULT – 5. Modul, r.1, 

Transfer od zriaďovateľa  

na bežné výdavky 224.742 221.249  k 31.12., účtovné výkazy

na kapitálové výdavky 0 26.955  k 31.12. , účtovné výkazy

spolu 224.742 248.204  KULT – 5.Modul, r. 4

Ďalšie príjmy  

z prenájmu 0 0 KULT – 5.Modul, r. 18

z vlastnej  činnosti 6.301 5.819 KULT – 5.Modul, r. 16 -vstupné, vložné, 
poplatky, 

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

spolu 6.301 5.819  

Externé grantové a projektové zdroje  

kultúrne poukazy 282 0  získaná suma

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

domáce projekty: tuzemské granty spolu 7.857 16.340 KULT – 5.Modul, r. 8

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

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

počet schválených projektov 2 6
výška získaných financií z externých grantov

a projektov spolu 
6000 16.340

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2020 2021
cieľ:  cielená propagácia, zavádzanie inovácií

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v
KSK 1 1  Banícke múzeum Rožňava

počet nových partnerstiev 5 2 Ústav pamäti národa, Centrum vedecko-
technických informácií

počet nových kľúčových aktivít 544 460 možno popísať nižšie v komentároch alebo 
v ďalších kapitolách

počet kľúčových mediálnych výstupov  37 101 články v tlači, TV, rozhlase, sociálne médiá 
(odhad počtu kľúčových výstupov)

Strategický rozvoj 2020 2021  

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj

Vypracovaná profilová karta rozvoja  áno áno

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

plnenie prioritných cieľov v roku 2021  

aktivity v online priestore,  
poskytovanie kvalitných informácií,  
spracovávanie regionálnych 
dokumentov, realizácia projektov

Nové aktivity v roku 2021 

 Objavujeme Čaro Gemera – prezentácia regiónu v zážitkovo-informačnej záhrade v areáli 
knižnice pre verejnosť.

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

 460 online aktivít, podujatí,  kvízov, súťaží, prezentácií, videí, hlasné čítania na sociálnych 
sieťach

 realizácia projektov Tajomstvá v literatúre IV. a literárnej súťaže Perly poznania V.,

 Čaro Gemera II. - dokončenie zážitkovo - informačnej záhrady a Knižnej oázy v areáli knižnice

 Drobci v knižnici – cyklus stretnutí rodičov a detí do 5 rokov
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2.3. Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v košickom samosprávnom kraji 2020-2025 
(2030)

1.Program: Regionálna kultúrna identita

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

Opatrenie: 1.1 - realizovať nový a samostatný program na posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľov 
k regiónu

Plnenie opatrenia:

 Čaro Gemera – prezentácia regiónu, osobností, prírody  v zážitkovo-informačnej záhrade 
knižnice – pre deti, mládež i dospelých 

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

 Podzemná krása – kvíz a prezentácia  jaskýň Slovenského krasu

 Osobnosti známe i menej známe – albumy online prezentácií významných osobností regiónu

 My z Gemera - album online prezentácií  významných rodákov regiónu 

Opatrenie: 1.4 - nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu so strednými školami, ponúknuť inovatívne 
programy v oblasti neformálneho vzdelávania pre študentov o regionálnej kultúre (vytvoriť ponuku 
vzdelávacích programov, rozpracovať možnosť zavedenia regionálnych kultúrnych poukazov a i.)

Plnenie opatrenia : Vydaný bol Ponukový katalóg aktivít pre základné a stredné školy

Opatrenie: 1.17. - do foriem a spôsobov poskytovania kultúrnych služieb vnášať inovácie, moderné 
informačné technológie (virtuálne dostupnosť služieb, 3D prehliadky, mapovanie návštevnosti cez 
nové aplikácie a technologické riešenia)

Plnenie opatrenia: 

 na web stránke knižnice dostupný   online knižný katalóg s možnosťou prehliadať knižničný 
fond, rezervovať si  tituly, prehliadať svoje konto, predlžiť si výpožičky 

  na web stránke je dostupná virtuálna prehliadka knižnice a zážitkovo-informačného 
chodníka Čaro Gemera

 realizovaný bol prieskum spokojnosti čitateľov za rok 2021, dotazník dostupný v knižnici  aj 
on line.

2. Program: Kultúrny cestovný ruch

Zámer: zviditeľniť Košický kraj prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu

Opatrenie: 2.5. -  realizovať vzdelávacie aktivity pre „proklientsky prístup“ v kultúrnych zariadeniach,
zavádzať „user friendly“ riešenia

Plnenie opatrenia: 

 zavedenie služby -objednávanie kníh s možnosťou doručenia pre seniorov

 sprístupnenie možnosť využívania biblioboxu pred areálom knižnice na vrátenie kníh počas 
24 hod.denne počas 365 dní v roku
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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

Opatrenie: 4.3. - využívať všetky dostupné možnosti na externé financovanie projektov

Plnenie opatrenia: Knižnica každoročne podáva projekty do rôznych grantových schém. Za uplynulý 
rok sme podali 7 projektov a schválených  bolo 6.

Plnenie opatrenia:

 Čaro Gemera II. - dokončenie zážitkovo-informačnej záhrady v areáli knižnice s cieľom 
propagácia regiónu, zvyšovanie informovanosti v rámci výzvy KSK – Tradície inšpirujú 
inovácie

 Hravo i vážne medzi knihami – modernizácia a výmena interiérového vybavenie priestorov 
na úseku literatúry pre deti a mládež  z projektových dotácií FPU a finančných prostriedkov 
KSK

 Ekáčikovia z knižnice – ekologický týždenný denný tábor pre deti počas letných prázdnin, 
podporený FPU

 Radi čítame – obnova knižničného fondu novými titulmi, podporený FPU

 Tajomstvá v literatúre IV.  – prezentácia slovenskej tvorby a autorov formou besied, stretnutí
a prednášok, súčasťou je aj literárna súťaž  Perly poznania, projekt  podporený FPU

 Knihovníci v praxi – vzdelávanie  pre knihovníkov, podporený FPU. Vzhľadom na pandemické 
obmedzenia bude realizovaný v roku 2022

Opatrenie: 4.5. - orientácia na návštevníka a kvalitné kultúrne služby

Plnenie opatrenia: - proklientsky prístup – zavedenie nových služieb – telefonické a emailové 
objednávky  kníh, dovoz kníh domov, výdajné okienko

        - nová cenová politika – šťastné hodinky    na zápisné, párové zápisné,

Opatrenie: 4.6. - realizovať prioritné sektorové zámery pre knižnice

Plnenie opatrenia:  

 aktívne využívať regionálne bohatstvo v knižniciach: poskytovanie záznamov, dokumentov z 
regionálneho fondu  pre vedecké a výskumné účely, aj do zahraničia, príprava prezentácií a 
výstav z dokumentov pre verejnosť

 pokračovať v procese digitalizácie – priebežne skenujeme dokumenty a materiály vo fonde, 
ku ktorým sa postupne budú spracovávať aj záznamy, v rámci tejto úlohy sme začali 
spoluprácu s Centrom vedecko-technických informácií v Bratislave

 zapojiť regionálne knižnice do benchmarkingu -  knižnica je  od  roku   2011 zapojená v tomto
česko-slovenskom projekte, ktorý je zameraný na meranie výkonov a procesov organizácie 

 modernizovať interiérové vybavenie knižníc – priebežne už niekoľko rokov cez projekty a 
spolufinancovanímz  KSK modernizujeme interiér knižnice
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3.  Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2021

 Týždeň slovenských knižníc  Online aktivity pre verejnosť

 Stará kniha nehrdzavie  Knižnica rukami- cyklus tvorivých aktivít pre verejnosť

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

 Osobnosti známe i menej známe  Album online prezentácií osobností z Gemera

 My z Gemera  Album online prezentácií  osobností - rodákov z Gemera

 Čaro Gemera  Aktivity v zážitkovo-informačnej záhrade pre študentov a    
prezentácie

 Tajomstvá v literatúre  Prezentácia slovenskej literatúry- projekt na podporu čítania

 Akademik Jur Hronec  Online informačný kvíz o významnom rodákovi

 Pohladí dušu, upokojí nervy  Cyklus prezentácií o hudbe a jej tvorcoch

 Uchovajme si históriu regiónu
 Poskytovanie regionálnych dokumentov a informácií pre 
tvorcov publikácií o bádateľov o našom regióne, priebežné 
skenovanie dokumentov a spracovanie záznamov

  

 Poézie vskratke  Doplňovanie a spracovávanie  kartotéky poézie 

 Dni európskeho kultúrneho   
dedičstva

 Aktivity pre verejnosť zamerané na prezentáciu pamiatok na 
Gemeri

 Čaro Gemera II.  Realizácia projektu, dokončenie zážitkovo-informačnej záhrady

 Leto v knižnici  Letné aktivity a denný tábor pre deti

 Drobci v knižnici  Marketingové aktivity na propagáciu knižnice a kníh pre 
rodičov a najmenších
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3.1 Plnenie štandardov

Názov štandardu Počet / Rok Poznámka Plnenie za rok 2021
Počet knižných jednotiek
získaných kúpou

2% z KF 1 697kn.j.

Suma finančných 
prostriedkov na nákup
knižničných fondov

10 eur 
na knihu

10,33€

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

48

Počet prevádzkových hodín min. 40 hodín / 
týždeň 

Podľa počtu obyv. v sídle: 
10001-20000

40

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

7204

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

40

Počet platených akcií, služieb 
a podujatí 

4 ročne  5

Počet marketingových aktivít 
so zameraním na propagáciu 
kniž.

4 5

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika a digitalizácia 

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

2 Bib.letáky,
oskenovaných 503 
region.dokumentov, 20 
záznamov

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy

8
17 +12

Počet podujatí zamerané  na 
celoživotné vzdelávanie 2

5 (eko vzdelávanie, 
počas letného tábora)

Komentár k štandardizácií : 

 znížený počet výpožičných hodín pre verejnosť vzhľadom na epidemiologické opatrenia 

 vzhľadom na znižujúci sa počet obyvateľov v sídle knižnice,  má tento ukazovať vplyv aj na 
znížený počet periodík a prevádzkových hodín

 prebiehalo priebežné skenovanie drobnej tlače a starých dokumentov na úseku regionálnej 
literatúry, začalo sa spracovávaním záznamov v knižničnom systéme 

 aktivity sa preniesli do online priestoru (natáčanie videí,  hlasného čítania, rôzne informačné 
kvízy a súťaže)
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3.2  Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti

     I. Hlavná činnosť

        1. Knižničný fond

Kvantitatívne ukazovatele:
Prírastky KF:      1884  kn.j.         Úbytky KF:         4772  kn.j.         Celkový stav KF:    83 793  kn.j.  

  Knižničný fond bol doplnený o 1 884 nových knižničných jednotiek. Doplňovanie bolo 
realizované z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja a dvoch projektov z Fondu na 
podporu umenia, za rok 2020 aj rok 2021. 

Prírastky knižničných jednotiek do knižničného fondu za rok 2021 podľa úsekov: 
beletria pre dospelých 753 kn.j.
odborná literatúra pre dospelých 589 kn.j.
beletria pre deti a mládež 453 kn.j.
odborná literatúra pre deti a mládež   69 kn.j.   
špeciálne dokumenty   20 kn.j.
spolu            1884 kn.j.   

  

   
 
 

Prírastky do knižničného fondu priebežne za posledné tri roky mali kolísavú tendenciu. 
Vzhľadom k tomu, že v roku 2020 sme na doplnenie KF dostali  finančné prostriedky z FPU až 
koncom roka, realizácia projektu, teda nákup kníh bol presunutý do roku 2021.  V roku 2021 sa 
doplnil knižničný fond z dvoch projektov podporených FPU a finančného príspevku KSK.
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Prehľad spôsobu nadobudnutia knižničných jednotiek do knižničného fondu knižnice, 
dokumenty boli nielen zakúpené z grantov a finančnej podpory KSK, ale získané aj darom od 
inštitúcií či jednotlivcov, riešené straty kníh náhradou od čitateľov a preprírastkované.

Spôsob
nadobudnutia

Kn. j. Nadobúdacia
cena

kúpou 629 5 537,54

z grantov 1 068 12 000,00

darom 170 0,00 €

náhrada 15 0,00 €

preprírastkované 2 0,00 €

Spolu 1 884 17 537,54 €
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Čistý fond Počet kn.j. V  % Hodnota v €

Knihy 78062 93,16 369532,22

Špeciálne dokumenty spolu  5731 6,84 19008,59

z toho - audiovizuálne dokumenty 4 516  5,39  16 970,16            

            - iné špeciálne dokumenty 1 020 1,22 1160,6

            - elektronické dokumenty    162 0,2 803,28

            - mikroformy      33 0,03 74,55

Spolu : 83 793    100% 388.540,81

Celkový knižničný fond Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského predstavuje 83 793 
knižničných jednotiek v hodnote 388.540,81 €. Oproti roku 2020 je čistý fond nižší o 2929 kn. j.

Celkový rozbor knižničného fondu:
odborná literatúra pre dospelých 35374
krásna literatúra pre dospelých 27895
odborná literatúra pre deti   4204
krásna literatúra pre deti 16320
Spolu 83793
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Vo voľnom výbere je  75,54 %  knižničného fondu a v sklade 24,46 %. V sklade sa nachádza 
spolu 20 495 knižničných titulov a z toho na pobočke Juh je 185 knižničných titulov. 

Z celkového fondu je 54 450 kn. j. chránených ochrannými kódmi, čo predstavuje 64,98%.

V priebehu roka 2021 sa v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave zrealizovalo 
vyraďovanie knižničných jednotiek v počte  4772 kn.j. V celkovej  hodnote 8830,76€.

Podľa jednotlivých úsekov sa vyradilo nasledovne:

Zvukové knihy

V rámci  služieb, na základe dohody s partnerskou Knižnicou pre nevidiacich v Levoči, sme 
zabezpečili pre zdravotne znevýhodnených používateľov  možnosť vypožičať  si zvukové knihy. Počas 
roka bola realizovaná 17 krát výmena súborov, teda 170 CD – zvukových kníh, z ktorých sme 
zrealizovali 96 výpožičiek pre 4 čitateľov.
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2. Služby

2.1. Používatelia – čitatelia
V roku 2021 bolo zaevidovaných  1419 používateľov. Knižnično-informačné služby v 

centrálnej budove aj na pobočke JUH boli poskytované  v obmedzenom režime za prísnych 
hygienických opatrení.

Posledné dva roky zaznamenávame neustály pokles registrovaných čitateľov,  zdôvodňujeme 
to z neposkytovania komplexných služieb verejnosti počas zatvorenia knižnice z dôvodu 
pandemických opatrení, taktiež dištančného vzdelávania detí na školách, s ktorými nie je možná 
aktívna spolupráca. Čitatelia, ktorí využívali možnosti sami si vyberať tituly z voľného fondu, stráviť 
čas v knižnici aj z pohľadu sociálnych kontaktov, v tomto období boli veľmi obmedzovaný, keďže 
počet ľudí aj čas strávený v priestoroch knižnice bol limitovaný. Taktiež návštevníci mali obavy zo 
stretávania sa ľudí. Fyzické aktivity sa mohli realizovať v určitých režimoch za  obmedzenej 
návštevnosti.

Registrovaní používatelia a  návštevnosť:  

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

Používatelia spolu: 2372 1754 1419

             Z toho dospelí 1517 1207 1020

            Z toho deti 855  547 399

Počet návštevníkov 40601 19274 18162

On line návštevníci neevidované 52 954 49403

Aj keď používatelia využívali elektronické služby, ktoré knižnica poskytovala, registrovali sa 
elektronicky, objednávky kníh, MVS aj rešerší boli riešení telefonicky a emailom, my sme sa snažili v 
maximálnej miere tieto služby tiež poskytovať takto. Pozastavené boli počas zatvorenia knižnice a 
obmedzenej prevádzke upomienky, predlžovali sme  už realizované výpožičky aj z dôvodu karantény 
či choroby na strane čitateľov. 

2.2.  Výpožičky, informačná činnosť

Vypožičaných bolo 57632 kn.j. čo je oproti minulému roku pokles o 9041 kn.j. Absenčných 
výpožičiek sme dosiahli 55860 a prezenčných 1772 .
 V rámci medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) pre našich používateľov sme poslali 1.030  
žiadaniek, z ktorých bolo  zabezpečených  949 kn.j., z toho 391  originálov a 558 kópií článkov.  Od 
iných knižníc v rámci MVS sme dostali 35 požiadaviek, ktoré sme aj vybavili, z toho  bolo 7  zaslaných
do zahraničia.
 
Čitateľom sme v priebehu roka  ponúkali 48 titulov periodík, z toho 5 inojazyčné ( maďarský a český 
jazyk), 8 titulov sme získali bezplatne,  29 titulov sme zakúpili a  11 titulov sme dostali darom.
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Výpožičky Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

Výpožičky spolu 98421 66673 57632

Absenčné výpožičky: 94206 63925 55860

krásna literatúra pre dospelých 42149 31137 28318

odborná literatúra pre dospelých 25919 15994 19379

krásna literatúra pre deti 16438 9762 7586

odborná literatúra pre deti 3033 1562 1604

periodiká 10070 7676 7624

špeciálne dokumenty 812 542 745

Prezenčné výpožičky 4215 2748 1772

MVS iným knižniciam 28 0 35

             Z toho MMVS 0 0 7

MVS z iných knižníc 1077 945 949

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského spracovávala svoj knižničný fondy v knižnično-výpožičnom 
programe  Clavius. Pokračoval automatizovaný systém :

 ohlasovania rezervácií používateľovi cez SMS,
 oznamy o doručených objednaných tituloch prostredníctvom MVS, 
 oznamy o pripravených rešeršiach, 
  upozornenie o ukončení výpožičnej doby vypožičaných dokumentov

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

Zo systému  Clavius  bolo odoslaných 2672 oznamov o rezervácií knižničných jednotiek 
pre používateľov.  Cez mobilných operátorov, emailom a poštou  odišlo 6444 oznámení.

Poskytnutých bolo  10941 faktografických a bibliografických informácií, vypracovaných   bolo  64 
rešerší,  našu webovú stránku navštívilo 28070 návštevníkov a v online katalógu Carmen bolo 36630 
vyhľadávaní.
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3.  Vzdelávacie a kultúrne podujatia  (podujatia pre verejnosť, výstavná činnosť)

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave zrealizovala  spolu 199 výchovno - 
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť, z toho bolo 103 podujatí 
zrealizovaných v priestoroch knižnice. Spolu na podujatiach  sa zúčastnilo 5727 účastníkov, z toho 
2516 účastníkov bolo fyzicky prítomných v knižnici. Vzhľadom na pandemické opatrenia a zatvorenie
knižnice sa naše aktivity presunuli aj do on-line priestoru, na sociálne siete. Zverejnených bolo 96 
online podujatí, ktoré sledovalo 3211 účastníkov. 

Na sociálnych sieťach sme zrealizovali 460 online aktivít, ktoré navštívilo 49 403  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 
1405návštevníkov.

2019 2020 2021

Podujatia fyzické spolu 330 139 103

Kultúrno-spoločenské podujatia 33 7 9

Výchovno-vzdelávacie podujatia 297 131 85

         z toho Informačné výchovy 62 11 9

Účastníci 15229 3371 2516

On line aktivity 0 544 460

On line návštevníci 0 52954 49403
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 3.1. Úsek náučnej literatúry pre dospelých

Zrealizovaných bolo  14 výchovno-vzdelávacích  a kultúrno-spoločenských podujatí  pre  799
účastníkov.     Spracovaných  bolo 58  rešerší,  cez  MVS  objednaných  bolo  1.030 výpožičiek,
zrealizovaných  bolo  949  výpožičiek,   poskytnutých  bolo   4.957 faktografických  informácií.
Elektronicky  sme realizovali aj objednávky MVS, hlavne objednávky odborných článkov z časopisov
pre  študentov  vysokých  škôl  a  študujúcich popri  zamestnaní,  či  pracujúcich  zvyšujúcich si  svoje
vzdelanie (pedagógovia, zdravotnícky personál a pod.). Takouto formou prebiehala  prebiehala tiež
rešeršná činnosť a zápis čitateľov zasielaním online formulára prihlášky.

Cestami-necestami  po  svete  –  14.-15.6.2021-beseda  s  prof.  Svetozárom  Krnom,
priekopníkom slovenskej expedičnej a diaľkovej literatúry prebehla v rámci projektu  „Tajomstvá v
literatúre IV.“ vo veľmi uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Vďaka skvelému rozprávačskému talentu
autora má poslucháč dojem, že všetky navštívené miesta vidí spolu s rozprávačom a že kráča spolu s
ním po cestách i necestách.

Úsmev,  ktorý  spájal  -   komentovaná výstava,  28.-  29.6.2021,  ktorá  priblížila  cez  dobové
fotografie udalosti roku 1968  a rolu Alexandra Dubčeka.  Výstavu zapožičal Ústav pamäti národa v
Bratislave.

Jar nádeje -  prednáška 18.10.2021, v spolupráci s Ústavom pamäti národa v rámci projektu
Tajomstvá v literatúre IV. boli stredoškolákom priblížené dejinné udalosti a súvislosti roku 1968, čo
im predchádzalo a aký bol ďalší vývoj a sled udalostí v Československu. Prednáška objasnila i úlohu
Alexandra Dubčeka v tomto procese. (100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka).

Zastavte Dubčeka! -   25.- 26.10.2021 pre verejnosť autorská beseda s Jozefom Banášom o
najznámejšom Slovákovi novodobých dejín pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia

Online aktivity:

Akademik  Jur  Hronec  –  zakladateľ  Slovenskej  technickej  univerzity -    140.  výročie
narodenia (17. máj 1881) –  informačný kvíz v dvoch kolách. I.kolo január- apríl 2021 s 14 otázkami,
53 účastníkov, prezentácia virtuálnej prehliadky Čaro Gemera

Spoznávame našich  predkov -  druhé  kolo  informačného  kvízu:  január  -apríl  2021  s  10
otázkami určený pre širokú verejnosť, otázky boli z dejín antiky: Grécko, Rím, Perzia. Zapojilo sa 29
účastníkov. I.kolo realizované v roku 2020

 Slovegán  - album  informácií  „  o  prvej  slovenskej  vegánskej  kuchárskej  knihe“,  ktorej
autorkou je blogerka Nikoleta Kováč, ktorá recepty sama vytvára. Rozhovor s ňou  prezentovaný
webe knižnice a sociálnych sieťach. Prednášky boli v termínoch marec -jún 2021, za účasti 70 ľudí.

Cestami – necestami po svete -  Online prezentácia diel  prof. Svetozára Krna  na sociálnej
sieti. 

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.  Počas  obmedzenej  prevádzky
telefonické  konzultácie,  prípravy  objednaných  a  rezervovaných  titulov.  Spracované  boli  videá  z
aktivít na sociálne siete. Prebiehala spolupráca  s Ústrednou knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu
v Levoči, realizované boli výpožičky zvukových kníh pre znevýhodnených používateľov. 
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Zrealizovaných bolo 50 výchovno-vzdelávacích a  kultúrno-spoločenských podujatí, z toho 19
reálne v priestoroch knižnice a online 31. Na podujatiach sa zúčastnilo 1813 účastníkov, z toho 302 v
knižnici a 1511 virtuálne. 

 Do kartotéky príležitostných básní bolo doplnených 132 záznamov, spracovali sa 24 nových zbierok
poézie,a  v  elektronickje  podobe  bolo  spracovaných  1157 záznamov.  Poskytnutých  bolo 4903
informácií.         

           Perly poznania – V. 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.

Farebná harmónia  -  workshop pre úspešných účastníkov literárnej súťaže Perly poznania,
ktoré  sa  konalo  v  rámci  projektu  Tajomstvá  v  literatúre  IV.  Lektorka  bola  Daniela  Milánová
porozprávala o vplyve farieb a tvarov na človeka, jeho psychiku i telo a názorne ukázala, ako tvoriť
mandaly rôznymi technikami. Účastníci si vytvorili tašky s mandalou, ktoré si zobrali domov.

Učíme sa netradične  - cyklus  vyučovacích hodín v knižnici  určený pre stredoškolskú mládež.
uskutočnilo 6 vyučovacích hodín anglického jazyka, 

Malá kniha Hygge -  cyklické biblio- terapeutické tvorivé stretnutie, prezentovalo aj dánske
umenie šťastia s názvom „hygge“. Čítania úryvkov z knihy Malá kniha hygge,kreatívne  písanie alebo
kreslenie  svojich  pocitov,  myšlienok,  poučenie  o  tom,  ako  môže  byť  každý  tvorcom  svojej
momentálnej pohody. 

Umenie  prednesu  -   „Slovo  je  prejavom  myšlienky,  ale  jeho  vyslovenie  predpokladá  aj
vyjadrenie  pocitu,  emócie,  vzťahu.  Nie  cez  hlas,  ale  cez  recitátorovu  dušu  sa  rodí  prednes.“  -
8.6.2021   kreatívne stretnutie pedagogičky Konzervatória Košice MgA. Maricou Harčaríkovou a jej
študentov so študentmi SŠ v Rožňave, kde mali možnosť zoznámiť sa s tvorbou Milana Rúfusa, a
prednesom  jeho  tvorby,  ako  aj  tvorbou   Pavlovi  Országhovi  Hviezdoslavovi,  tiež  s  ukážkami
prednesu. Realizované v rámci projektu Tajomstvá v literatúre, ktorý podporil FPU.

Pohľad na život zhora – 2 prednášky a besedy s Vierou Varšovou,  konzultantkou v oblasti
psychosomatiky,  vzťahovým  koučom,  mentorkou  a  numerologičkou,  ktorá  pomáha  ľuďom  v
náročných životných situáciách, autorkou knihy Ako som našla svoje druhé ja. Realizované v rámci
projektu  Tajomstvá v literatúre, ktorý podporil FPU. 

Liečenie hudbou – 2 prednášky o histórii hudby, zvukoch, frekvenciách a pôsobení hudby na 
ľudské telo, spojené s ukážkami muzikoterapie s pedagógom  a hudobníkom  Dušanom Zatrochom, 
DiS.art, Realizované v rámci projektu Tajomstvá v literatúre IV., ktorý podporil FPU

Online podujatia :

 Knihy v čase epidémií – prezentácia knižných bestsellerov na tému epidémia a ľudstvo. 

Literárne  pikošky  – cyklus  prezentácií  kníh  na  propagáciu  zaujímavostí  o  autoroch,
literárnych  dielach,  literárnych  predlôh  úspešných  filmov  (filmové  adaptácie  literárnych  diel)  a
zabudnutých bestsellerov.               

Knihy pre hodnotnejší život – albumy kníh-...lebo dobré príbehy žijú vtedy, keď ich  čítame.
Ako  nás  čítanie  obohacuje,  prináša  radosť,  umožňuje  spoznávať  svet,  rozvíja  myslenie,  vytvára
pozitívne vzory. 
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Ženy ktoré sa presadili literárnou tvorbou... - prezentácie literatúry -Ženy, ktoré ponúkajú 
originálny pohľad na to, čo sa okolo nás deje. Každá z našich spisovateliek sa venuje iným témam, 
prináša vlastný štýl a jazyk, aby opísala život v tej najobyčajnejšej forme. 

Nové Litokruhy – obnovenie činnosti literárneho klubu, súťaž o logo,

Zem kričí o pomoc - Z cyklu Zaujímavosti z políc v knižnici je 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.

Vďaka za smiech! -  - séria hovorených bibliografií vo forme videa o humornej literatúre:

1. časť – Minna Lindgrenová: Babičky a  Hendrik Groen: Tajný denník Hendrika Groena

2. časť – Gill Sims: Prečo mama pije, Prečo mama nadáva, Prečo má mama všetko v p... a 
Alexandra Potter: Priznania štyridsiatničky, ktorá si pos*ala život

3. časť – Winston Groom: Forrest Gump

3.3. Úsek literatúry pre deti a mládež

Zrealizovaných  bolo  celkom  90 kultúrno-spoločenských  a  výchovno-vzdelávacích podujatí,
a informačnej výchovy s počtom účastníkov spolu 1670.   Poskytnutých bolo   315 faktografických
informácií.  Podujatia sa  presúvali aj  do online priestoru.  Aktivity pre  deti boli zamerané na hlasné
čítania a získavanie správnych informácií,  orientácia vo vyhľadávaní kníh.  Priebežne naďalej  bola
doplňovaná kartotéka ilustrátorov a spisovateľov. 

Perly  poznania  VI.  -  1.3.-  30.11.2021-   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  na  súťažné otázky.   Najlepší  účastníci  boli  ocenení
knižnými cenami a zúčastnili sa na tvorivom workshope v priestoroch knižnice. 

Čítanie s úsmevom - 18.6.2021 zrealizované 2 besedy so slovenskou spisovateľkou pre deti a
mládež Andreou Gregušovou v rámci projektu Tajomstvá v literatúre 

Leto v knižnici – zábavné aktivity pre deti :
Deň  čokolády-  história,  zaujímavosti  a  odkiaľ  je  čokoláda,  recepty  na  čok.  dobroty,

ochutnávka, výroba čokolády z papiera. 

Deň  hlavolamov-  história  hlavolamu,  výstavka  kníh  na  zaktivizovanie  mozgových  závitov
spojená s praktickými ukážkam.

Letná  čitáreň  pod  javorom-  oddych  a  relax  s  dobrou  knihou  alebo  časopisom  v  areáli
knižnice, v tieni nášho javora. 

Týždeň leňošenia- spríjemnenie si voľného času leňošením a s dobrou knihou na úsekoch
našej knižnice.

 Ekáčikovia z knižnice - denný letný tábor 9.8.-13.8.2021 pre deti od 8 do 11 rokov, zameraný
na spoznávanie prírody a ochranu životného prostredia, ekológiu, čistotu prírody, ako sa správať ku
svojmu okoliu. Podporený FPU v rámci projektu Ekáčikovia z knižnice.

Bibliobox  20.10.2021  -  slávnostné  uvedenie  biblioboxu do prevádzky,  kde môžu čitatelia
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vrátiť  knihy  24  denne.   Žiaci  ZŠ  boli  prvými  čitateľmi,  ktorý  si  vyskúšali,  ako  sa  knihy  vrátia
kedykoľvek do knižnice.

Čas kráľa rozprávok –  22.10.2021, - pripravené aktivity pre deti a verejnosť pri príležitosti
úmrtia P. Dobšinského 22.10. Prezentácia života a diela, kvíz rozprávok, hlasné čítanie- úryvky z kníh,
tvorenie- výroba mince/groš z modelovacej hmoty 

Príbeh v hlavnej úlohe - 5.11.2021 boli 2 besedy s motivátorom čítania Tiborom Hujdičom, 
1x  prednáška  pre  pedagogických  pracovníkov  o  zvýšení  záujmu  čítania  u  starších  detí.  Aktivity
realizované v rámci projektu Tajomstvá v literatúre     

Farebná  harmónia –  5.11.2021  1x  workshop-  tvorivé  stretnutie  detských  účastníkov
literárno- vedomostnej súťaže Perly poznania V., maľovanie mandál na tašky, význam farieb v živote,
realizované  v rámci projektu Tajomstvá v literatúre 

Deň otvorených dverí  - 16.11.2021 predstavovanie vynovených priestorov a  vytvorených
zón na úseku literatúry pre deti a mládež, ktoré vznikli  realizáciou projektu Hravo i  vážne medzi
knihami,  ktorý  podporil  FPU.  Priestor  úseku  bol  doplnený  novými  farebnými  regálmi,  kreslami,
pohovkou, lavičkami, stoličkami a novými stolmi.

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

Drobci v knižnici- júl až november -pravidelné mesačné stretnutie drobcov a ich rodičov v
knižnici  s  programom:  dramatizácia  krátkych  príbehov,  spoločenské  hry,  spoznávanie  farieb  a
geometrických tvarov, jeseň a gaštany, lístie, knihy pre najmenšie deti ai.

Online aktivity:

Aké dlhé má Pipi pančuchy?  -  19.2.2021  -online vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre deti do
15 rokov,  pri príležitosti 75. výročia vydania knihy A. Lindgrenovej- Pipi Dlhá Pančucha. 

Srdcom  k  srdcu-  priblíženie  témy  Valentín,  kto  bol  a  ako  vznikol  sviatok  zamilovaných,
odporúčané knižné tituly s témou prvých lások pre starších žiakov. Výroba záložky v tvare srdca.

 Ako sa volám? - Kvíz  pre deti, na základe prečítaného úryvku z knihy musia uhádnuť správny
názov knihy / rozprávky. Denne v rámci Týždňa slovenských knižníc.

Týždeň slovenských knižníc 1.-5.3.2021-  aktivity  v  online  priestore   na FB,  Instagrame a
Youtube,  čítania, kvízy, súťaže, prezentácie literatúry          

Deň ľudovej rozprávky - 16.3.  Prezentácia života a diela Pavla Dobšinského, anketa o Moju
naj rozprávku od Pavla Dobšinského, kvíz Poznáš dobre ľudové rozprávky? Knižnica rukami- vyrobte
si vlastnú "Trojružu".

Veľká noc iiide...  31.3.- 6.4. predstavujeme známy sviatok jari, jeho tradície u nás ako aj vo
svete, úlohy pre najmenších, riekanky, Veľkonočné prianie z knižnice

Medzinárodný deň detskej knihy – predstavujeme deťom tento významný deň, prečo a kedy
vznikol a k tomu pridávame knižné novinky z nášho fondu

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. 
Vtáčie Vianoce,  Vianočný stromček, Dedo Mráz, Soby. 
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Každý  deň  je  výnimočný- prezentované  knižné  tituly  fondu  k  danej  tematike  s  krátkym
popisom, venovaná významným dňom v kalendári

Eko-viny-  cyklus náučných a informatívnych videí, aktivít, rébusov, kvízov a pod., zameraných
na ekológiu, životné prostredie, triedenie a recykláciu odpadu a iné.

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 28 podujatí, z toho 
19 výchovno-vzdelávacích a 9 kultúrno-spoločenských,  4 výstavy za účasti 925 návštevníkov. 
Poskytnutých bolo  86 faktografických  informácií. Na požiadavku MÚ bola skompletizovaná a 
doplnená Kronika mesta Rožňava o podujatiach knižnice za rok 2014 (výber podujatí + priradenie 
fotogalérie). Realizovala sa odborná práce na úseku, vyraďovanie starých periodík a oprava knih, 
spracované boli tlačové správy k jednotlivým projektovým podujatiam, propagácia podujatí na 
verejnosť prostredníctvom médií.

AVE,LIBER! - Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska, mestské divadlo Actores a
Gemerská knižnica P. Dobšinského pripravili 4.3.2021  besedu s Gabrielou Futovou, ktorá bola online
odvysielaná.

Krajina víťazov- putovná výstava fotografii profesionálnych slovenských fotografov, ktorá 
zachytáva úspechy našich športovcov za posledných dvadsať rokov.  Organizátormi boli Národný 
futbalový štadión, agentúra Dynamic Relations, hlavný partner Slovenský olympijský a športový 
výbor, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, ako aj mediálny partneri TA3.com, 
News&Media Holding., TASR a partner Tehelné,a.s.

Čitáreň pod vežou – Kultúrne leto 

Do podujatí Kultúrneho leta 2021  sa zapojila naša knižnica, ktorá cez  víkendov realizovala Čitáreň 
pod vežou. 

IX.členská výstava Fotoklubu Pix-XL – výstava fotografií členov Klubu PIX-XL , ktorí dávajú 
najavo, že ani malé mesto nezaháľa. Už tradične svojimi fotografiami obohacuje atmosféru na 
rôznych miestach mesta, ale aj v rôznych mestách.

Podujatia:on-line

Pohladí dušu, upokojí nervy - v živote človeka má hudba nezastupiteľné miesto,  predstavili 
sme tipy na relax prostredníctvom oddychovej hudby rôznych interpretov.   Ukážky s krátkym 
životopisom a tvorbou boli od: Mike Oldfield, Leonard Cohen, Enya, Yanni, The Shadows, Václav 
Neckář, Toto Cutugno, Mark Knopfler, Antonio Vivaldi a hudba pre deti.

 Divadelné a filmové osobnosti Slovenska, ktoré už nie sú medzi nami - Aj dnes sú pre nás 
veľkým vzorom -  pri príležitosti 100. výročia vzniku slovenského profesionálneho divadla (založenie 
Slovenského národného divadla v Bratislave) a 190. výročia uvedenia prvého ochotníckeho 
predstavenia na území Slovenska (august 1830 v Liptovskom Mikuláši),  75. výročia vzniku Štátneho 
divadla Košice, boli realizované prezentácie významných osobností tohto umenia: Július Satinský, 
Katarína Kolníková, Eva Krížiková, Hana Meličková, Viliam Polónyi, Jozef Stražan, Viliam Záborský.

Vianočná hudba doma i vo svete – online prezentácia vianočnej hudby pre deti i dospelých z
produkcie domácej i zahraničnej, spojené o ukážky z fondu úseku umenia a hudby
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 3.5. Pobočka JUH 

pracuje na základe tzv. rodinnej knižnice na sídlisku Juh  mesta Rožňava.   Zrealizovaných bolo
16 výchovno-vzdelávacích podujatí podujatí za účasti 239 účastníkov. Pandemické opatrenia zastavili
služby pre verejnosť až do mája 2021, kedy bolo možné opätovné otvorenie priestorov a realizácia
obmedzených služieb.

Pokračoval  7. ročník literárnej a výtvarnej súťaže pre deti MŠ a žiakov ZŠ - Hľadá sa Babka a
Dedko  roku  2021.  Zámerom  bolo  výtvarne  alebo  literárne  spracovať  rozprávania,  zážitky  či
spomienky na svojich starých rodičov. Doručených bolo vyše 147  prác.  Z prác bola realizovaná
výstava priestoroch centrálnej budovy knižnice. 

Deň detí medzi knihami – cyklus zábavných dopoludní pre deti, literárne kvízy, spoločenské
hry,  tématické kreslenia a kreatívne aktivity z papiera žabky a leporelo

Leto v knižnici -   letných  zábavné podujatia pre deti z letnej školy  Kde bolo, tam bolo...
lúštenie hlavolamov, spoločenské hry,  kreslenie rozprávok podľa čítaného textu

Farebná knižnica -  -červený, žltý a zelený týždeň plný aktivít pre deti, úlohy k danej farbe,
vyrob si z papiera...(ku každej farbe podobné úlohy)

Aktívni  v  každom veku -  Seniori  si  trénovali  pamäť  pri  pracovných  listoch,  kde  dopĺňali
príslovia a texty piesní. Tvorili  mandaly, na precvičenie  motoriky, diskusia o zvládaní pandemickej
situácie  s Covid opatreniami. 

MicroBity - 26.10.2021 interaktívne stretnutie detí, kde mali možnosť zahrať sa a zoznámiť sa
s MicroBitmi. MicroBity mala naša knižnica zapožičané z CVTI Bratislava. Deťom sa názorne ukázalo,
ako prebieha programovanie a práca s MicroBitmi. Vyskúšali si naprogramovať kocku ku hre Človeče
nehnevaj sa.., naprogramovali teplomer, ktorý aj reálne odskúšali.  

3.6  Výstavná činnosť  

Termín Názov

18.3. - 26.5. Aké dlhé má Pipi pančuchy – výstava detských prác

31.5. - 25.6. Krajina víťazov - výstava športovej fotografie

28.6. - 18.10. Úsmev, ktorý spájal – výstava k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka

5.11. - 31.12. IX. členská výstava fotoklubu Pix-XL

23



II. Regionálna činnosť

   1.Bibliografická činnosť

Na úseku regionálnej literatúry, bibliografie a metodiky sa excerpujú články z obecných novín
vychádzajúcich v Rožňavskom okrese, z prílohy Korzár, ktorý vychádza raz týždenne ako príloha SME
a Plus 7 dní, články týkajúce sa regiónu.

Excerpovali sa periodiká z 8 regionálnych novín, podľa toho ako dochádzali.

Dobšinské noviny -   vydáva mesto Dobšiná, 
Henckovské oznamy -   vydáva obec Henckovce,
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 Krásnohorské Podhradie,

Na  úseku  sa  uchovávajú  regionálne  viazané  periodiká:   Zora  Gemera,  Gömöri  Hajnal,
Rozsnyói  Hiradó,  Obzor  Gemera,  Magnezit,  Banícke  slovo,  a všetky  obecné   noviny,  ktoré  sa
vydávajú,  alebo boli  vydávané  v  rámci  okresu  obecnými  úradmi.  Archivujeme aj  všetky  ostatné
vydávané regionálne dokumenty, drobnú tlač -  ako sú pozvánky, propagačné materiály, brožúry,
pohľadnice, audiovizuálne nosiče, kartografické dokumenty, z ktorých väčšina je už zdigitalizovaných
a  postupne  sa  spracúvajú  záznamy  v  systéme  Clávius.  So  spracúvaním  zdigitalizovaných,
oskenovaných dokumentov sa začalo v novembri 2021 po zaškolení pracovníkov. Do knižničného
fondu bolo v roku 2021 zapísaných 24 knižničných jednotiek, z toho 21 knižničných jednotiek bolo
zapísaných ako dar.

Na úseku sa spracovávali  záznamy v knižnično-informačnom systéme Virtua pre Národnú
bibliografiu SNK v Martine. Excerpovaných bolo 196 záznamov. 

 2 . Úsek  regionálnej literatúry

Za rok 2021  bolo poskytnutých 680 bibliografických informácií a faktografických informácií, 
spracované 6 písomných  informácieís regionálnou tématikou. Najväčší záujem o regionálne 
informácie majú používatelia, ktorí spracúvajú dokumenty o svojej obci, z regiónu, prípadne píšu 
štúdie, alebo vysokoškolské práce.  

Kartotéka regionálnych článkov, bola priebežne dopĺňaná o celotextové články, ktoré 
vychádzali v tlači, za rok 2021 pribudlo 476 článkov.  V súčasnosti je spracovaných 1092 pohľadníc a 
650 brožúr. 

Priebežne sa dopĺňa databáza regionálnych osobností. Kartotéka známych osobností, ktorí
zviditeľnili región Gemer bola doplnená o 49 článkov  Aj v roku 2021 sme pokračovali v budovaním a
dopĺňaní  samostatnej databázy literárnych osobností  okresu Rožňava,  v ktorej  za rok pribudlo 5
osobností.  Regionálny  úsek  má  vytvorenú  databázu  hudobníkov,  výtvarníkov  a  spisovateľov  s
počtom 449 záznamov. 

Za  rok  2021  bolo  oskenovaných  503 dokumentov.  Spolu  máme   naskenovaných  10283
dokumentov. 
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Úsek regionálnej lieratúry a bibliografie sa podieľal na on line aktivitách pod názvom:  
“My z Gemera”, kde bolo spracovaných 33 osobostí, ktoré pochádzajú z Gemera a  “Osobnosti 
známe a menej známe” 7 osobností,  ktoré na Gemeri žili a pôsobili. Počas roka boli inštalované 
výstavky, kde sme prezentovali  regionálnu literatúru: Z fondu regionálnej literatúry, Oslavy 
májových dní v minulosti v Rožňave, 140. výročie narodenia akad. Jura Hronca, 70. výročie vzniku 
Okresnej knižnice v Rožňave – ocenenia.                                                                                                     

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, do ktorých sa knižnica pravidelne zapája, v
roku 2021 sa niesol  pod názvom "Dedičstvo pre všetkých".   Kultúrne dedičstvo je odrazom ľudí
v spoločnosti, seba vyjadrenie ich rozvíjajúcich sa hodnôt, viery, vedomostí a tradícií.  Podujatia boli
zamerané na zvyšovanie povedomia o kultúrnom bohatstve, o potrebe chrániť kultúrne dedičstvo.
Počas septembra 2021 sa uskutočnili 2 komentované prehliadky na zážitkovo-náučnom chodníku –
Čaro Gemera za účelom poznania  osobností, pamiatok a prírodných krás Gemera.

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, ktoré sa uskutočnili telefonicky a emailom.

Počas  roka bolo uskutočnených 52 konzultácií.  Obecným knižniciam bolo poskytnuté metodické
usmernenie  činnosti  knižníc  počas  naďalej  pretrvávajúcej  epidemiologickej  situácie.  Metodika
usmerňovala  obecné  knižnice  pri  spracovaní  štatistických  ukazovateľov  za  rok  2020  pre  SNK  
a Národné osvetové centrum. Knižnica metodicky usmernila v roku 2021 obecnú knižnicu Jablonov
N/Turňou pri rušení knižnice. Naďalej sa podieľala na projekte Benchmarking knižníc. Pre súborný
katalóg periodík boli poskytnuté a zaslané údaje Univerzitnej knižnici v Bratislave aktualizácie údajov
o  činnosti  knižnice  a  dochádzajúcich  periodík  a  ich  uchovávanie  v  Gemerskej  knižnici  Pavla
Dobšinského v Rožňave. Pokračujeme v budovaní dokumentácie o stave a činnosti obecných knižníc,
ktoré sa archivujú.

III. Publikačná činnosť 2021

Tajomstvá v literatúre IV - Čarovné a úsmevné príbehy pre malých čitateľov
http://www.ssn.sk/24115/tajomstva-v-literature-iv-carovne-usmevne-pribehy-pre-malych-citatelov/

14.6.2021
Tajomstva v literatúre IV - Čarovné a úsmevné príbehy pre malých čitateľov 
https://www.rvtv.sk/2021/06/14/tajomstva-v-literature-iv/

28.6.2021
Ekáčikovia z knižnice
https://www.roznava.sk/ekacikovia-z-kniznice

MAREC:

1.3.2021 
Marec s knihou v roku 2021 netradične
https://www.roznava.sk/marec-s-knihou-v-roku-2021-netradicne
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1.3.2021 
Marec s knihou v roku 2021 netradične
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11468-marec-s-knihou-v-roku-2021-netradicne-v-
gemerskej-kniznici-pavla-dobsinskeho

4.3.2021
rádio Regína (východ) o cca 8:45
rozhovor I.Kyselová – aktivity počas TSK

9.3.2021
Ave, liber! Beseda so spisovateľkou - G.Futová
https://www.youtube.com/watch?v=x2Qyaubyo7w

29.3.2021
vysielanie v RVTV

APRÍL:

27.4.2021
Ako sme si poradili s „covidovým“ rokom 2020 v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11501-ako-sme-si-poradili-s-covidovym-rokom-2020-v-
gemerskej-kniznici-pavla-dobsinskeho

28.4.2021
Stojíme o vašu priazeň, pretože bez vás, čitateľov, by nemala naša práca zmysel
https://www.roznava.sk/stojime-o-vasu-priazen--pretoze-bez-vas--citatelov--by-nemala-nasa-praca-
zmysel

30.4.2021
Knižnica nespí, aj v čase zatvorenia knihovníci pracujú…
http://www.ssn.sk/22822/kniznica-nespi-aj-v-case-zatvorenia-knihovnici-pracuju/

MÁJ:
12.5.2021
Knižnica a podujatia v on-line priestore
https://www.roznava.sk/kniznica-a-podujatia-v-on-line-priestore

12.5.2021
Knižnica a podujatia v on-line priestore
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11505-kniznica-a-podujatia-v-on-line-priestore

31.5.2021
Krajina víťazov
https://www.roznava.sk/krajina-vitazov

31.5.2021
Krajina víťazov - Výstava najsilnejších momentov slovenského športu v Rožňave 
https://majgemer.sk/nas-sport/item/11520-krajina-vitazov-vystava-najsilnejsich-momentov-
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slovenskeho-sportu-v-roznave

JÚN:
1.6.2021
Krajina víťazov
https://www.kosiceonline.sk/calendar/Roznava/2021-05-31

1.6..2021
Krajina víťazov – výstava najsilnejších momentov slovenského športu
http://www.ssn.sk/24034/krajina-vitazov-vystava-najsilnejsich-momentov-slovenskeho-sportu/

1.6.2021
Krajina víťazov
https://www.infonoviny.sk/a2466

1.6.2021
https://www.tikroznava.sk/podujatie/krajina-vitazov-vystava-sportovej-fotografie/?instance_id=24
2.6.2021
https://www.kosiceonline.sk/calendar/Roznava/2021-06-14

2.6.2021
https://www.rvtv.sk/2021/06/02/vystava-sportovej-fotografie-krajina-vitazov/

2.6.2021
FB RVTV rozhovor – upútavka na výstavu Krajina víťazov

4.6.2021
Cestami necestami po svete
http://www.ssn.sk/24052/cestami-necestami-po-svete/

4.6.2021
Cestami necestami po svete
https://www.roznava.sk/cestami-necestami-po-svete

5.6.2021
Cestami necestami po svete so Svetozárom Krnom 
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11522-cestami-necestami-po-svete-so-svetozarom-krnom

6.6.2021
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, str. č. 5
https://kalislook.com/wp-content/uploads/2021/06/7-vydanie-202106_compressed1.pdf?
fbclid=IwAR2bOZSGltWo5za1fu9uDFjZ0wCNiNsFAZwE-1g3dB7JbMb5wKogCMGcC88 

7.6.2021
Umenie prednesu -Tajomstvá v literatúre IV.
http://www.ssn.sk/24076/umenie-prednesu-tajomstva-v-literature-iv/

7.6.2021
Umenie prednesu
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7.6.2021
Hosťom projektu „Tajomstvá v literatúre IV“ GKPD v Rožňave - MgA. Marica Harčaríková 
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11524-hostom-projektu-tajomstva-v-literature-iv-gkpd-v-
roznave-mga-marica-harcarikova

11.6.2021
Čarovné a úsmevné príbehy pre malých čitateľov
https://www.roznava.sk/carovne-a-usmevne-pribehy-pre-malych-citatelov

11.6.2021
https://www.kosiceonline.sk/calendar/Roznava/2021-06-18

12.6.2021
Čarovné a úsmevné príbehy pre malých čitateľov so spisovateľkou Andreou Gregušovou
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11529-carovne-a-usmevne-pribehy-pre-malych-citatelov-
so-spisovatelkou-andreou-gregusovou

14.6.2021
30.6.2021
Úsmev, ktorý spájal
https://www.roznava.sk/usmev--ktory-spajal

30.6.2021
Najpopulárnejší muž v krajine
http://www.ssn.sk/24220/najpopularnejsi-muz-v-krajine/

30.6.2021
Úsmev, ktorý spájal
https://roznavskenoviny.sk/usmev-ktory-spajal/

JÚL:

9.7.2021
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského pripravila pre deti dva turnusy letného tábora
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11560-gemerska-kniznica-pavla-dobsinskeho-pripravila-
pre-deti-dva-turnusy-letneho-tabora

13.7.2021
Úsmev, ktorý spájal – Najpopulárnejší muž v krajine
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11565-usmev-ktory-spajal-najpopularnejsi-muz-v-krajine

14.7.2021
RVTV čas vysielania od 6:22
https://www.youtube.com/watch?v=xTDNKYhIe30&t=700s
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OKTÓBER:

9.10.2021
Knižnica je verejné miesto pre všetkých, miesto zážitkov a poznávania
https://www.majgemer.sk/gemer/kultura/item/11682-kniznica-je-verejne-miesto-pre-vsetkych-
miesto-zazitkov-a-poznavania

11.10.2021
Jar nádeje
https://www.roznava.sk/jar-nadeje

11.10.2021
Jar nádeje
http://www.ssn.sk/24557/jar-nadeje/
11.10.2021
Jar nádeje
https://www.infolib.sk/sk/aktuality/jar-nadeje.html

11.10.2021
Jar nádeje. Tajomstvá v literatúre IV.
https://www.majgemer.sk/gemer/kultura/item/11684-jar-nadeje-tajomstva-v-literature-iv

11.10.2021
Knižnica je verejné miesto pre všetkých, miesto zážitkov a poznávania 
https://blonline.sk/kniznica-je-verejne-miesto-pre-vsetkych-miesto-zazitkov-a-poznavania/

11.10.2021
Jar nádeje
https://blonline.sk/jar-nadeje/

13.10.2021
Pohľad zhora
http://www.ssn.sk/24581/pohlad-na-zivot-zhora/

13.10.2021
Bibliobox, knihy a každodenná fantázia. Kde? No predsa aj v knižnici v Rožňave
https://www.roznava.sk/bibliobox--knihy-a-kazdodenna-fantazia--kde--no-predsa-aj-v-kniznici-v-
roznave

13.10.2020
Podujatie Jar nádeje v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave 
https://www.rvtv.sk/2021/10/13/podujatie-jar-nadeje-v-gemerskej-kniznici-pavla-dobsinskeho-v-
roznave/

13.10.2021
Bibliobox,  knihy  a  každodenná  fantázia.  Kde?  No  predsa  aj  v  knižnici  v  Rožňave
https://blonline.sk/bibliobox-knihy-a-kazdodenna-fantazia-kde-no-predsa-aj-v-kniznici-v-roznave/
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13.10.2021
Čo si myslíte, ako to bude pokračovať na ďalšej stránke?
http://www.ocelnik.sk/%C4%8Do-si-mysl%C3%ADte-ako-bude-pokra%C4%8Dova%C5%A5-na-
%C4%8Fal%C5%A1ej-str%C3%A1nke

14.10.2021
Knižnica je verejné miesto pre všetkých, miesto zážitkov a poznávania
https://roznavskenoviny.sk/kniznica-je-verejne-miesto-pre-vsetkych-miesto-zazitkov-a-poznavania/

14.10.2021
V Gemerskej knižnici budú hovoriť o Dubčekovi
https://roznavskenoviny.sk/v-gemerskej-kniznici-budu-hovorit-o-dubcekovi/

15.10.2021
Bibliobox, knihy a každodenná fantázia aj v knižnici v Rožňave
http://www.ssn.sk/24591/bibliobox-knihy-kazdodenna-fantazia-aj-v-kniznici-v-roznave/

15.10.2021
Čo si myslíte, ako to bude pokračovať na ďalšej stránke?
https://roznavskenoviny.sk/co-si-myslite-ako-to-bude-pokracovat-na-dalsej-stranke/

16.10.2021
Bibliobox, knihy a každodenná fantázia. Kde? No predsa aj v knižnici v Rožňave
https://www.majgemer.sk/gemer/kultura/item/11691-biblioteka-v-roznave

18.10.2021
Čas 8:30
rozhlas, rádio Regína - priamy vstup / info a Jar nádeje /Ky

18.10.2021
RVTV – Hľadá sa Babka a Dedko pre rok 2021/Gy

18.10.2021
Plní si svoje sny – Tajomstvá v leteratúre IV.
https://www.majgemer.sk/gemer/kultura/item/11696-plni-si-svoje-sny-tajomstva-v-literature-iv

18.10.2021
Pohľad na život zhora
https://www.roznava.sk/pohlad-na-zivot-zhora

18.10.2021
Pohľad na život zhora
https://www.roznava.sk/pohlad-na-zivot-zhora

19.10.2021
Tajomstvá v literatúre IV.
https://www.rvtv.sk/2021/10/19/plni-si-svoje-sny/
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20.10.2021
„Žime a konajme tak, aby hranice ľudí nerozdeľovali, ale spájali“ – Alexander Dubček
https://roznavskenoviny.sk/v-gemerskej-kniznici-budu-hovorit-o-dubcekovi/

20.10.2021
„Žime a konajme tak, aby hranice ľudí nerozdeľovali, ale spájali“ – Alexander Dubček
https://www.roznava.sk/zime-a-konajme-tak--aby-hranice-ludi-nerozdelovali--ale-spajali

20.10.2021
V Gemerskej knižnici môžu čitatelia využívať nový bibliobox.
https://www.teraz.sk/regiony/v-gemerskej-kniznici-mozu-citatelia/584802-clanok.html?
utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bsearch

20.10.2021
Gemerská knižnica zavádza novinku. Publikácie je možné vrátiť aj cez biblioboxy
https://gemer.korzar.sme.sk/c/22767014/gemerska-kniznica-zavadza-novinku-publikacie-je-mozne-
vratit-aj-cez-biblioboxy.html

20.10.2021
Dobrá správa nielen pre knihomoľov: V Gemerskej knižnici pribudol nový bibliobox
https://roznava.dnes24.sk/dobra-sprava-nielen-pre-knihomolov-v-gemerskej-kniznici-pribudol-
novy-bibliobox-401370

20.10.2021
Žime a konajme tak, aby hranice ľudí nerozdeľovali, ale spájali
https://blonline.sk/zime-a-konajme-tak-aby-hranice-ludi-nerozdelovali-ale-spajali/

21.10.2021
Tajomstvá v literatúre a Jozef Banáš
https://www.rvtv.sk/2021/10/21/tajomstva-v-literature-iv-a-jozef-banas/

21.10.2021
Tajomstvá v literatúre IV. a Jozef Banáš „Žime a konajme tak, aby hranice ľudí nerozdeľovali, ale 
spájali.“ A. Dubček 
https://www.majgemer.sk/gemer/kultura/item/11701-tajomstva-v-literature-iv-a-jozef-banas-zime-
a-konajme-tak-aby-hranice-ludi-nerozdelovali-ale-spajali-a-dubcek

22.10.2021
Dajte si „hudobnú tabletku“
http://www.ssn.sk/24626/dajte-si-hudobnu-tabletku/

22.10.2021
Muzikoterapia - relaxačný vplyv hudby na naše zdravie
https://www.roznava.sk/muzikoterapia---relaxacny-vplyv-hudby-na-nase-zdravie

22.10.2021
Muzikoterapia - relaxačný vplyv hudby na naše zdravie
https://blonline.sk/muzikoterapia-relaxacny-vplyv-hudby-na-nase-zdravie/
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22.10.2021
Dajte si „hudobnú tabletku“ – Tajomstvá v literatúre IV.
https://www.majgemer.sk/gemer/kultura/item/11703-dajte-si-hudobnu-tabletku-tajomstva-v-
literature-iv

25.10.2021
Muzikoterapia v priestoroch knižnice
https://www.rvtv.sk/2021/10/25/muzikoterapia-v-priestoroch-kniznice/

25.10.2021
Aktuálne dianie – info dopoludnia, popoludní
rádio Regína

26.10.2021
Aktuálne dianie – info dopoludnia, popoludní
rádio Regína

26.10.2021
Pekné vzťahy v detstve – odrazový mostík do sveta dospelých
http://www.ssn.sk/24646/pekne-vztahy-v-detstve-odrazovy-mostik-sveta-dospelych/

26.10.2021
Hľadá sa Babka a Dedko pre rok 2021
https://www.roznava.sk/hlada-sa-babka-a-dedko-pre-rok-2021

26.10.2021
Hľadá sa Babka a Dedko pre rok 2021
https://blonline.sk/hlada-sa-babka-a-dedko-pre-rok-2021/

27.10.2021
rádio Regína – živý vstup cca 9:17 reportáž o biblioboxe - I.Kyselová

27.10.2021
Hľadá sa Babka a Dedko pre rok 2021
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11710-hlada-sa-babka-a-dedko-pre-rok-2021

NOVEMBER:

3.11.2021
Perly poznania s úsmevom, ktorý spája
https://www.roznava.sk/perly-poznania-s-usmevom--ktory-spaja

3.11.2021
Perly poznania s úsmevom, ktorý spája
http://www.ssn.sk/24679/perly-poznania-s-usmevom-ktory-spaja/

4.11.2021
Perly poznania s úsmevom, ktorý spája - Tajomstvá v literatúre IV.
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11721-perly-poznania-s-usmevom-ktory-spaja-tajomstva-
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v-literature-iv

4.11.2021
Pozývame Vás na IX. členskú výstavu fotografií Fotoklubu Pix-XL
https://majgemer.sk/gemer/kultura/gos/item/11722-pozyvame-vas-na-ix-clensku-vystavu-
fotografii-fotoklubu-pix-xl
4.11.2021
IX. členská výstava Fotoklubu Pix-XL v Rožňave
https://www.roznava.sk/ix--clenska-vystava-fotoklubu-pix-xl

4.11.2021
IX. členská výstava Fotoklubu Pix-XL v Rožňave
http://www.ssn.sk/24691/ix-clenska-vystava-fotoklubu-pix-xl-v-roznave/

4.11.2021
Príbeh v hlavnej úlohe
https://majgemer.sk/gemer/kultura/item/11723-pribeh-v-hlavnej-ulohe-tajomstva-v-literature-iv

4.11.2021
Perly poznania s úsmevom, ktorý spája
https://roznavskenoviny.sk/perly-poznania-s-usmevom-ktory-spaja/

4.11.2021 
upútavka na výstavu Pix-XL v rádiu Regína

5.11.2021
priamy vstup v rádiu Regína o 8:30 o výstave Pix-XL

5.11.2021
Príbeh v hlavnej úlohe
https://www.roznava.sk/pribeh-v-hlavnej-ulohe

5.11.2021
Príbeh v hlavnej úlohe
http://www.ssn.sk/24699/pribeh-v-hlavnej-ulohe/

5.11.2021
Príbeh v hlavnej úlohe
https://blonline.sk/pribeh-v-hlavnej-ulohe/

5.11.2021
Príbeh v hlavnej úlohe
https://roznavskenoviny.sk/pribeh-v-hlavnej-ulohe/

5.11.2021
Do knižnice sa vráti výstava fotografií
https://roznavskenoviny.sk/do-kniznice-sa-vrati-vystava-fotografii/
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8.11.2021
Rádio regína – živý vstup – výstava Pix-XL/Ky

DECEMBER:

15.12.2021
Hravo i vážne vo vynovenej knižnici v Rožňave
http://www.ssn.sk/24878/hravo-vazne-vo-vynovenej-kniznici-v-roznave/

15.12.2021
Hravo i vážne vo vynovenej knižnici v Rožňave
https://www.roznava.sk/hravo-i-vazne-vo-vynovenej-kniznici-v-roznave

15.12.2021
Hravo i vážne vo vynovenej knižnici v Rožňave
https://blonline.sk/hravo-i-vazne-vo-vynovenej-kniznici-v-roznave/

17.12.2021
Gemerská knižnica v Rožňave obnovila svoje priestory
https://www.teraz.sk/kosicky-kraj/gemerska-kniznica-obnovila-svoje-pries/598530-clanok.html?
utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsKo
%25C5%25A1ick%25C3%25BD%2520kraj
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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 , z vlastných príjmov  
a zo schválených grantov Fondu na podporu umenia.
4.1 Rozpočtové hospodárenie

     Rozpočet na rok 2021 bol pre našu organizáciu schválený zastupiteľstvom KSK v súlade 
s uznesením č. 480/2020 zo zasadnutia Zastupiteľstva KSK  konaného dňa 15.12.2020.

Ukazovateľ  Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie
k 31.12

Bežný transfer 235.136,00 260.086,00
221.249,17

Kapitálový 
transfer

0,00 30.000,00 26.955,16

Spolu 235.136,00 290.086,00 248.204,33

  V priebehu roka došlo  k niekoľkým úpravám rozpočtu :

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

- zdroj 41 001 
  Program 0040200 -  na bežné výdavky                                           navýšenie o            + 17.350,00
  Finančné prostriedky boli určené na financovanie projektu v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú  
inovácie 2021.
   

- zdroj 41 001
  Program 0040200 – na činnosť                                                  navýšenie o              4.100,00
  Prostriedky boli určené na dofinancovanie projektov získaných od  FPU.
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Ukazovateľ Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skutočnosť  
čerpanie

BT prevádzka                    41 
0040100

229.946,00 191.109,17

BT činnosť                         41 
0040200

5.190,00 21.450,00 26.640,00

BT činnosť                         41
0040800

0,00 3.500,00 3.500,00

BT – vlastný príjem         72g 
0040100

9.000,00 5.818,54

BT – granty FPU              72c 
0040100

6.000,00 15.590,00 19.590,00

Kapitálový transfer          41
0040100

0,00 19.500,00 16.462,00

Kapitálový transfer           41
0040200

0,00 10.500,00 10.493,16

Príjmy a výdavky

Príjmy celkom Výdavky celkom

276.362,87 274.362,87

Príjmy 
celkom

Transfer od 
zriaďovateľa

Granty a 
transfery

Príjmy z 
prenájmu

Iné nedaňové 
príjmy

Zostatok 
prostriedkov 
z predch. 
rokov

276.362,87 248.204,33 16.340,00 0,00 5.818,54 6000,00

Výdavky 
celkom

Mzdy, platy a 
OOV Odvody

Tovary a 
služby

Bežné 
transfery

Kurzové 
rozdiely

274.362,87 124.083,40 42.764,83 107.266,24 248,40 0,00

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť

274.362,87 213.577,28 60.785,59
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    Skutočnosť – príjmy a výdavky za rok 2021

Ukazovateľ Rok 2021

Výdavky v € 274.362,87

600 – Bežné výdavky 247.407,71

610 -  Platy 124.083,40

611 – Tarfiné platy 108.814,35

612 - Príplatky 7.710,55

614 - Odmeny 7.558,50

620 - Poistné 42.764,83

630 – Tovary a služby 80.311,08

631 – Cestovné tuzemské 141,20

632 – Energie, voda a komunkácie 9.392,26

632001 - energie 6.135,00

632002 – vodné a stočné 738,55

632003 – poštové služby 708,06

632004 – komunikačná štruktúra 1.037,56

632 005 – telekomunikačné služby 773,09

633 - Materiál 41.477,06

634 - Dopravné 313,01

635 – Rutinná a štandartná údržba 9.901,20

635006- budov, priestorov a objektov 6.950,36

636 – Nájomné 106,80

637 - Služby 18.979,55

637001- školenia, kurzy, semináre 3.124,00

637002 – konkurzy a súťaže 72,17

637003 – propagácia, reklama a inzercia 192,40

637004 – všeobecné služby 5.486,16

637012 - poplatky 173,12

637014 - stravovanie 6.230,96

637035 - dane 819,15

640 -Transféry 248,40

700 – Kapitálové výdavky 26.955,16

PRÍJMY v € 276.362,87

Transféry v rámci verejnej správy 276.362,87

Z rozpočtu VÚC
- z toho : prostriedky zriaďovateľa -bežné
                vlastné príjmy
z toho : prostriedky zriaďovateľa - kapitálové

254.022,87
221.249,17

5.818,54
26.955,16

Zo ŠR
z toho : Prostriedky FPU 
              Zostatok roku 2020

22.340,00
16.340,00
6.000,00 
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   Náklady a výnosy

Hodnotenie výnosov z hlavnej činnosti Skutočnosť 
k 31.12.2020

Skutočnosť k 
31.12.2021

Tržby z predaja služieb (602) 6.301,03 5.781,93
Výnosy z prevádzkovej činnosti (648) 1.630,00 32,77
Tržby z predaja DIHM (641) 10,80 0,00
Úroky (662) 2,53 3,84
Výnosy z bežných transférov (691) 224.741,58 221.249,17
Výnosy z kapitálových transférov (692) 14.074,92 14.698,92
Výnosy samosprávy (693) 1.856,80
Výnosy samosprávy k KT od ost. subj.(698) 0 19.590,00
Výdavky spolu 248.617,66 261.356,63

Pre Gemerskú knižnicu bol stanovený rozpočet vlastných príjmov 9.000, ktorý, sme naplnili
na 5.818,54 , a to z dôvodu Covid opatrení, kedy bola knižnica zavretá.
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 31.12.2020

Skutočnosť k 31.12.2021

Spotreba materiálu (501) 15.235,77 41.852,96
Spotreba energie (502) 7.316,50 6.579,12
Opravy a údržba (511) 7.244,17 9.068,86
Cestovné (512) 30,6 141,2
Ostatné služby (518) 7.314,39 13.532,89
Mzdové náklady (521) 136.832,66 135.752,27
Sociálne poistenie (524) 44.210,47 46.799,90
Sociálne náklady (527) 8.234,66 7.553,28
Daň z nehnuteľnosti (532) 429,37 429,37
Ostatné poplatky  (538) 637,05 612,05
Ostatné náklady na prev. činnosť (548) 90 150
Odpisy DINM a HIHM (551) 14.074,92 14.698,92
Ostatné finančné náklady (568) 79,47 125,66
Náklady z odvodu príjmov 7.943,92 0
Splatná daň (591) 0 0,69
Náklady  spolu 249.673,95 277.296,48

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 19.576,17
- z toho nákup kníh z KSK                                        5.537,54
              nákup novín a časopisov                         2.038,63
             nákup knih – Grant FPU                       12.000,00

Navýšenie materiálových nákladov bolo z dôvodu realizácie projektov  „Ekáčikovia z knižnice“,
„Hravo i vážne medzi knihami“, „Tajomstvá v literatúre IV“, „Tradície inšpirujú inovácie“.

38



      
Spotreba energie (502) – u tejto položky sa snažíme znižovať náklady na energiách, pri elektrickej
energii postupne vymieňame svietidlá za LED. 

Opravy  a údržba   (511)  -  z tejto  položky  boli  hradené  náklady  na  zabezpečenie  revízií  na  EZS,
plynových kotlov, nízkotlakovej kotolne, hasiacich prístrojov a hydrantov , elektrického náradia .
V  rámci  údržby  bolo  zrealizované  odstránenie  nedostatkov  zistených  pri  revízii  elektrických
rozvádzačov, ktoré nezodpovedali predpísaným normám, ako aj osvetlenia. Ďalej v rámci údržby boli
zrealizované  terénne úpravy a stavebné práce potrebné k zrealizovaniu výstavby altánku,
 z projektu „Tradície inovujú inšpirácie“ 

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  od 1.1.2021 neboli upravované. Priznané sú  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 13,6.  Od 1.6.2021 bola preobsadená funkcia údržbára –
vodiča,  nakoľko  zamestnanec  zomrel.  V  mesiaci  august  bol  skončený  pracovný  pomer  so
zamestnankyňou,  ktorá sa vrátila  z  MD a odišla  na vlastnú žiadosť.  Táto funkcia bola obsadená
novou zamestnankyňou. 

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
1.383,76  €.
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 6.230,96 €.

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 2021 je 14.698,92€.

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

Celkové výnosy za rok 2021 261.356,63
Celkové náklady za rok 2021              277.296,48
Hospodársky výsledok           strata              -   15.939,85

Strata vznikla z dôvodu prechodu z rozpočtovej organizácie na príspevkovú, ktorou sme sa stali od
1.1.2021.
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Záväzky zo sociálneho fondu (472)

    Sociálny fond bol tvorený vo výške 1,25 % zo zúčtovaných miezd, použitie SF bolo na zabezpečenie
stravovania zamestnancov.

Sociálny fond 2021
Stav k 1.1.2021 456,49
Tvorba SF – povinný prídel 1.346,32
Čerpanie SF 1.265,04
Stav k 31.12.2021 537,77

    Zo sociálneho fondu sme poskytli príspevok na 2.259  ks stravných lístkov čiastku  0,56 € .

4.2 Správa majetku

  V zmysle príkazu predsedu KSK č. 18/2021, 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 1.1.2021 Prírastok Úbytok Stav 
k 31.12.2021

Nehmotný  majetok       073 12.740,26 0 0 12.740,26
Stavby                               021 578.367,04 8.494,80 0 586.861,84
Stroje, prístroje               022 64.426,14 18.460,36 0 82.886,50
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                771 103.769,44 15.806,33 0 119.575,77

Knižničný fond OTE 379.834,03 17.537,54 8.830,76 388.540,81
Majetok spolu 1,164.997,76 60.299,03 8.830,76 1,216.466,03

     Prírastok majetku na účte O21  predstavuje vybudovaný altánok v rámci  projektu „Tradície
inšpirujúci inovácie“. Prírastok na účet O22 bol zrealizovaný nákup biblioboxu, plynových kotlov 
z kapitálových výdavkov zriaďovateľa. V rámci projektu „Tradície inšpirujú inovácie“ bol
 z kapitálových výdavkov nainštalovaný kamerový systém.
       Do majetku OTE bol zaevidovaný majetok, ktorý bol zrealizovaný z projektu FPU, a to zariadenie
na úsek pre deti a mládež. V rámci projektu „Tradície inšpirujú inovácie“ boli vyhotovené
  informačné panely,  zakúpené parkovné lavičky, smetné, koše, solárne svietidlá,  skladacie stoly,
stoličky, ozvučenie altánku.

1. Opravy a údržba
Celkový objem financií Poznámka
1.319,06
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie Realizované práce
Objem 
finančných 
prostriedkov

Zdroj financovania

Odstránenie 
nedostatkov 

Odstránenie nedostatkov na 
elektroinštalácii zistených pri 
revízii 

1.319,06 KSK

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

Termín 
realizácie celej 
investičnej 
akcie (začiatok 
– koniec)

Realizované práce 
v danom roku 

Objem 
finančných 
prostriedkov

Zdroj 
financovania

Pozn

Plynové 
kotly

10-11/2021 Výmena plynových 
kotlov

11.769,00 Kapitálový 
transfér -KSK

Altánok 10-11/2021 Zhotovenie altánku 8.494,80 Kapitálový 
transfér KSK

Čaro Gemera

Kamerový 
systém

12/2021 Montáž kamerového 
systému

1.998,36 Kapitálový 
transfér KSK

Čaro Gemera

Bibliobox 8-9/2021 Nákup biblioboxu 4.693,00 Kapitálový 
transfér KSK

 
  V roku 2021 bola zrealizovaná výmena plynových kotlov, nakoľko pôvodné boli 18 ročné

a ich opravy boli nerentabilné. V rámci projektu „Tradície inšpirujú inovácie“sme zrealizovali 
zhotovenie dreveného altánku a  montáž kamerového systému.
Taktiež bol zakúpený bibliobox, ktorý bol umiestnený pred budovu Gemerskej knižnice. 
u 2017 bola zrealizovaná uvedená investičná akcia , náklady predstavovali 14.392,71

3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách

       Gemerská knižnica Pavla Dobšinského neprenajíma priestory.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave  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 
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   4.3 Projektová  úspešnosť 

Názov 
projektu

Cieľ projektu Finančný 
zdroj, 
program

Získaná 
dotácia v 
€

Zdroje z KSK Spolu Termín realizácie

Krása 
čítaného slova

Doplnenie KF FPU č.5.1.4 6000,00 0 6000,00 Presun z   2020, 
realizovaný v roku 2021

Hravo i vážne 
medzi 
knihami

Obnova zariadenia 
úseku liter.pre deti

FPU č.5.1.2 4000,00 1707,00 5707,00 Jún-december 2021

Ekáčikovia z 
knižnice

Letný ekologický 
tábor pre deti

FPU č.5.1.3 1500,00 176,59 1676,59 August -december 2021

Tajomstvá v 
literatúre

Prezentácia slov. 
Literatúry a liter. súťaž
Perly poznania

FPU č.5.1.3 2840,00 360,10 3200,10 Máj-november 2021

Radi čítame Doplnenie KF FPU č.5.1.4 6000,00 1518,55 7518,55 Priebežne 2021

Čaro Gemera 
II.

II.etapa dokončenia 
interaktívného 
chodníka

KSK-Tradície
inšpirujú
inovácie

27850,00 27355,59 27355,59 jún-december2021

Knihovníci v 
praxi

Odborné vzdelávanie FPU č.5.1.3 2000,00 350,00 2350,00 Presun realizácie na r.  
2022

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v roku 2021 podala  7 projektov, z toho boli 
úspešne schválené 6:

Krása čítaného slova- doplnenie knižničného  fondu, finančná podpora z Fondu na podporu umenia 
na nákup literatúry s nulovým spolu financovaním.  Finančné prostriedky nám boli poukázané až 
koncom decembra 2020, takže nákup literatúry bol zrealizovaný  v roku 2021. 

Hravo i vážne medzi knihami – modernizácia zariadenia a vybavenie priestorov pre úsek literatúry 
pre deti a mládež. Získali sme nové farebné regále, stoly, stoličky a lavičky pre deti, stoly na štúdium,
skladacie stoly, kreslá, pohovku 

Ekáčikovia z knižnice – realizácia denného letného ekologického tábora pre deti v auguste. Júlový 
termín nebol realizovaný z dôvodu nejasných podmienok protipandemických opatrení. 

Tajomstvá v literatúre IV. – prezentácia slovenskej literatúry formou autorských besied, stretnutí, 
zároveň realizovaná literárne súťaž Perly poznania V. na podporu čítania.

Radi čítame  -   doplnenie knižničného  fondu, finančná podpora z Fondu na podporu umenia  na
nákup literatúry. 

Čaro  Gemera  II-  projekt  podporený  KSK  v  rámci  výzvy  Tradície  inšpirujú  inovácie  zameraný
nadokončenie  zážitkovo-informačnej  záhrady Čaro  Gemera.  Doplnenie  2  interaktívnymi  panelmi,
postavenie Knižnej oázy na outdoorové aktivty, inštalácia osvetlenia a doplnenie mobiliára v areáli.
Projekt   bol vytváraný na prezentáciu regiónu a zvýšenie lokálpatriotizmu širokej verejnosti

Knihovníci v praxi – cyklus odborných stretnutí – vzdelávania pre knihovníkov. Realizácia projektu 
presunutá na rok 2022 
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5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov

Stav k 31.12.2021

Pracovná pozícia – názov 
(v súlade s organizačnou 
štruktúrou)

 Úväzok (v %)Počet ľudí – 
fyzický stav

Obsadená v roku 2021 
(áno/nie) 

riaditeľ 100 1 áno
knihovník 100 9 áno
ekonómka 100 1 áno
administratívny pracovník 100 1 áno
vodič 100 1 áno
upratovačka 100 1 áno

Pohyb  zamestnancov

Poznámka
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 14,8
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 13,6
Počet novoprijatých 2
Počet tých, čo odišli 2

V  roku 2021  bol ukončený dohodou pracovný pomer s 1 zamestnancom na vlastnú žiadosť, 
a 1 zamestnanec zomrel, 2 zamestnanci boli prijatí na dobu určitú.  

5.1 Odborné školenia zamestnancov

Termín 
podujatia

Názov podujatia Miesto 
podujatia

 Účastníci

27.12021 Propagačné materiály online Turenská, Bachňáková
3.2.2021 Štatistické zisťovanie o knižniciach online Turenská

5.2.2021 Rožňava-mesto kultúry online Bachňáková, Kyselová, 
Turenská

9.2. 2021 Rožňava-mesto kultúry online Bachňáková, Kyselová, 

10.2 2021 Knižnice na sociálnych sieťach a webe online Bagačková-Zollerová, 
Bachňáková

17.2.2021 Crowdfuning-príležitosť pre knižnice online Turenská, Kyselová

24.2.2021 E-knihy, e-výpožičky a ďalšie digitalizované 
dokumenty online Turenská, Kyselová

4.3.2021 Ako zachrániť obecné knižnice online Turenská
16.3 2021 Syndróm vyhorenia online Turenská, Kyselová
17.3. 2021 Hovoríme, ale je nám rozumieť ? online Bachňáková,Tothová, Kyselová

23.3.2021 Motivácia v profesii knihovník online
Turenská, Gyureková, 
Kyselová,  Tothová, 
Bachňáková

24.3.2021 Konferencia o spolupráci s CVTi online Kyselová, Turenská
26.3.2021 Celoživotné vzdelávanie knihovníkov online Kyselová
29.3.2021 Rožňava-mesto kultúry online Bachňáková
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20.4.2021 Benchmarking knižníc online Turenská, Kyselová
20.4.2021 Databáza CVTI online Bagačková, Bagar, Gyuréková, 
21.4.2021 Negociačné schopnosti u knihovníka v službách online Turenská, Kyselová, Tóthová

11.5.2021 Spoločenský protokol v knižnici online Turenská, Gyureková, Tóthová,
Kyselová

26.5..2021 Vyhľadávanie informácií a spracovanie výsledkov 
v EIZ , rešerše, katalogizácia, online Bagačková,  Bagar, Kešeláková,

Turenská, Gyureková

28.5.2021 Multi-disciplinárne pracovné stretnutie ( PODPN)-
kyber šikana detí

GKPD Tóthová

2.6.2021 Asertívna komunikácia a odolnosť voči stresu online Turenská, Kyselová
16.6.2021 Motivačné aktivity s detským čitateľom online Tóthová, Gyuréková, Kyselová
17.6.2021 Motivačné aktivity s detským čitateľom online Tóthová, Gyureková
17.6.2021 Príprav projekto online Kyselová, Turenská
9.9.2021 Tvorba PR videa v knižnici online Bagačková-Zollerová
14.9.2021 E-vzdelávanie v prostredí knižníc online Turenská
30.9.2021 Komunikácia na pracovisku                           online Turenská, Kyselová
7.10.2021 Biznis etika online Turenská, Kyselová
14.102021 Benchmarking verejných knižníc online Turenská
21.10.2021 Ako vnímať inakosť online Tóthová
10.11.2021 Knižnice teraz a potom online Turenská, Kyselová
23.11.2021 Zelená knižnica online Bagačková-Zollerová
23.11.2021 Ako sa vyznať v mediálnom obsahu online Bachňáková
24.11.2021 Medzinárodná spolupráca a projekty online Kyselová- prezentácia
7.12.2021 Ako rozvíjať základné zručnosti dospelých online Kyselová, Turenská
8.12.2021 Hovorme o informačnom vzdelávaní online Bachňáková, Kyselová
14.12.2021 Školenie k pracovno-právnym vzťahom  v kul.org. online Kyselová
15.12.2021 Multi-disciplinárne pracovné stretnutie ( PODPN) online Tóthová

6. Marketing a propagácia 

Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis)
Tlačené výstupy
rôzne online aktivity v rámci TSK,  Perly 
poznania,    Čitáreň pod vežou – kultúrne leto 
2021,  Objavujeme čaro Gemera -zážitkovo-
informačná záhrada, Bibliobox 

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, na informačnej knihe pred 
areálom knižnice

Zverejnených bolo 101 mediálnych výstupov v printových a elektronických médiách, 
rozhovory, krátke správy a šoty  v Rozhlase a televízii Slovenska - Rádio Regina, mestská televízia 
RVTV. Tlačové správy o zaujímavých podujatiach, zaujímavostiach zasielame rôznym printovým a 
elektronickým médiám, Slovenskému syndikátu novinárov  a iným.

Zrealizovaných bolo cca 20 marketingových aktivít, napr.:. 
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 
 „AVE,LIBER!“ - Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska, mestské divadlo Actores
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on-line beseda s Gabrielou Futovou (4.3.2021 nahrávanie besedy s G.Futovou v priestoroch divadla
Actores)
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 všetky vekové 
kategórie
Objednajte si knihy na leto – možnosť telefonicky alebo e-mailom si objednať knihy a vyzdvihnúť si 
ich bezplatne
Knižnica odmeňuje – odfoť, ukáž, získaj – za vysvedčenie získaj zľavnené členské za 1.€+ darček
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 
Burza kníh v knižnici – prezentácia v priestoroch knižnice a sociálnych médiách
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
Krajina  víťazov  -  putovná  výstava  unikátnych  fotografii  slovenských  fotografov,  ktorá  zachytáva
úspechy našich športovcov za posledných dvadsať rokov.
Deň detí medzi knihami – 1.6.2021 so zápisným za 1.€ pre deti do 15 rokov.
Letná čitáreň pod javorom – oddych a relax s dobrou knihou, časopisom v areáli knižnice v tieni
nášho javora
Bibliobox – služba pre vrátenie kníh počas 24 hod.
DOD – k projektu Hravo i vážne medzi knihami – predstavujeme vynovené priestory a novo 
vytvorené zóny, modernizácia knižničných priestorov, vytvorenie oddychovej, študijnej a tvorivej 
časti úseku pre mladších a starších detských návštevníkov 
Naj čitateľ roka 2021 - súťaž najaktívnejších čitateľov v kategórii deti a dospelí
Buďte s nami i naďalej – pri príležitosti 70. výročia knižnice v mesiacoch október až december sme 
ponúkli verejnosti členstvo v knižnici so zľavou 1.-€
Literárne pikošky - prezentácia zaujímavých kníh a autorov z knižničného fondu

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity
na rok 2022

Komentár

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

Marec – mesiac knihy Aktivity pre deti, mládež a verejnosť, aj v online priestore

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 detí i dospelých na Námestí baníkov 
v Rožňave

Perly poznania VI. Literárna súťaž pre všetky vekové kategórie 

Tajomstvá v literatúre V. Realizácia projektu na podporu čítania
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Čaro Gemera Informačno-zábavné aktivity v záhrade knižnice

Premeny života Realizácia projektu 

Uchovajme si dedičstvo Digitalizácia regionálnych  dokumentov v KF

Knihovníci v praxi Odborné vzdelávanie knihovníkov  regiónu

Naším  zámerom  je  naďalej  realizovať  aktivity  na  vytváranie  a  upevňovanie  čitateľských
návykov  u  detí,   hlasné  čítania,  čítanie  s  porozumením,  prehlbovať  poznanie  kultúrneho  a
prírodného dedičstva regiónu, posilňovať lokálpatriotizmus, prezentovať  zaujímavé literárne diela,
pôvodnú slovenskú tvorbu a slovenských autorov, poskytovať informácie regionálneho charakteru
na základe  spracovávaných dokumentov.  Realizovať aktivity v areáli knižnice, v Knižnej oáze, ktorá
poskytne priestor  aj  za  menej  priaznivého počasia,  či  pandemického obmedzenia.  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  v  elektronickej  podobe,  doplňovať
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, zaviesť nové outdoorové aktivity v Knižnej oáze. 

Podporovať  čitateľskú gramotnosť a rodinné čítania, skvalitňovaním aktivít rozvíjajúcich 
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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Prílohy
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"Umenie prednesu" - MgA. Marica Harčaríková          "Cestami necestami po svete" - Svetozár Krno

"Čítanie s úsmevom" - Andrea Gregušová                           Zápis prvákov - "Už som čitateľ"

"Krajina víťazov" - výstava                                                          "Leto v knižnici"



"Drobci v knižnici"

 Denný letný tábor - "Ekáčikovia z knižnice"

"Jar nádeje" – Ústav pamäti národa                                          "Zastavte Dubčeka" - Jozef Banáš



 
"Pohľad na život zhora" - Viera Varšová                        "Liečenie hudbou" - Dušan Zatroch

"Farebná harmónia" - Daniela Milánová                    "Príbeh v hlavnej úlohe" - Tibor Hujdič

"Hravo i vážne medzi knihami"



"Pix-XL" - otvorenie výstavy

"Objavujeme čaro Gemera" – aktivity v zážitkovo-informačnej záhrade

"Knižná oáza" – stavba altánku



"Bibliobox" – inštalácia a slávnostné uvedenie do prevádzky


