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1 ÚVOD
Knižnica pre mládež mesta Košice má za sebou veľmi rušný, aktívny a tvorivý rok. Rok
2013, rok Európskeho hlavného mesta kultúry. Boli sme radi a hrdí na to, že sme sa stali
súčasťou tohto významného roka, významného nielen pre Košice, ale aj kultúru, umenie
a celkovú neopakovateľnú atmosféru umeleckej kreativity.
V januári 2013 sme sa aktívne zúčastnili Otváracieho ceremoniálu EHMK 2013. V
centrálnej požičovni knižnice na Tajovského 9 sme v spolupráci s Českým centrom pripravili
pútavý a zaujímavý program pre deti, milo nás prekvapila a potešila vysoká účasť detí a ich
rodičov. V rámci EHMK 2013 sme zorganizovali už tretí ročník medzinárodného veľkého
literárneho festivalu Mesiac autorského čítania, čo bol zároveň kľúčový literárny projekt EHMK.
Počas celého mesiaca júl, každý jeden deň sa predstavilo 32 českých a slovenských autorov a 31
autorov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Luxemburska. Pravidelná návštevnosť a ohlasy
účastníkov nás presvedčili o potrebe takýchto prezentácií kvalitnej a hodnotnej literatúry.
Festival sa stal súčasťou letnej kultúry nášho mesta. Ďalším významným projektom EHMK 2013
našej knižnice bol rodinný literárny festival zameraný na podporu čítania v našich rodinách.
Špecifikom tohto festivalu je rodinný charakter, ktorému napomáha aj účasť spisovateľov pre
deti a mládež v sprievode svojej rodiny. Tak sme v Košiciach privítali napríklad významnú
autorku Petru Nagyovú Džerengovú a jej štyri deti, ktorá u nás prvý krát predstavila aj svoju
poslednú knihu pre deti Klára a iglu. Pozornosti sa, ale tešila aj významná česká autorka Ivona
Březinová, Dušan Taragel, Silvester Lavrík, Gabika Futová a mnohí iní.
Pre knižnicu bol rok 2013 významný určite aj tým, že sme získali nové, pekné
a reprezentatívne priestory v Kasárňach/kulturpark. Konečne sme tak mohli poskytnúť vhodné
miesto na prezentáciu nášho dlhoročne budovaného Múzea detskej knihy. Nová pobočka
v Kasárňach/ kulturpark dostala svoje meno Litpark a stala sa hneď po otvorení obľúbeným
miestom mnohých malých, ale aj väčších čitateľov. Služby tejto pobočky sme rozšírili na sedem
dní v týždni a okrem klasických knižnično- informačných služieb si tu naši čitatelia môžu zahrať
ale aj požičať rôzne spoločenské hry.
Vzhľadom na to, že sme jediná špecializovaná knižnica pre deti a mládež na Slovensku
pripravili sme pre detských knihovníkov SR už tretí ročník odborného seminára Motivačné
aktivity s detským čitateľom 3. Podarilo sa nám získať lektorov a knihovníkov z ČR a z Poľska,
ktorí nám predstavili svoje podujatia priamo s deťmi.
Koniec roka sa už tradične niesol v znamení projektu Vianočná knižka sa otvára. Besedy
a autorské čítačky s mnohými autormi, ale najmä bulletin našej knižnice o kvalitných knihách
pre deti a mládež na trhu, mali za cieľ upriamiť pozornosť rodičov a dospelých na vhodný
knižný vianočný darček.
Úlohy a výzvy roku 2013, ktoré boli pred nami sme vďaka celému kolektívu
zamestnancov Knižnice pre mládež mesta Košice naplnili. Zároveň sa vďaka naštartovaným
projektom vždy otvárajú nové ďalšie nápady a výzvy. Verím, že pre tvorivosť a iniciatívu
zamestnancov Knižnice pre mládež mesta Košice to nebude problém.
Iveta Hurná
riaditeľka knižnice
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2 KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY
Činnosť knižnice je v hlavnom aspekte orientovaná na knižnično-informačné služby.
Túto činnosť napĺňa využívaním individuálnej i kolektívnej formy práce, s cieľom priblížiť
používateľom knižnice svet literatúry a kníh. Pracovné porady, metodické dni, či odborné
semináre ponúkli priestor na prípravu a realizáciu projektov a tradičných podujatí knižnice.
Porady útvaru knižnično-informačných služieb sme rozšírili na dvojtýždňové intervaly, čo sa
osvedčilo a prinieslo posun v pracovných vzťahoch i v efektivite činnosti.
Zapojili sme sa do celoslovenských a medzinárodných projektov: Týždeň slovenských
knižníc, Noc s Andersenom - rozprávková noc v knižnici, medzinárodných projekt Noc
literatúry, rodinný literárny festival Číta celá rodina, najväčší stredoeurópsky literárny festival
Mesiac autorského čítania, odborný seminár Motivačné aktivity s detským čitateľom, Vianočná
knižka sa otvára. V prázdninovnom období sme školákom na mimoškolských pobočkách
pripravili špeciálny program s reflexiou na obdobie (tvorivé dielne), aktuálne knižné hity,
zážitkové čítania pre menších a večerníčkové čítania, ktoré majú komunitný charakter.
V októbri sme úspešne presunuli pobočku na ulici Davida Feju do nových priestorov
Kasární/Kulturpark – našej novej pobočky Litpark. Náročnosť sťahovania nám pomáhali zvládať
personálne, ako aj poskytnutím veľkých áut, aj ostatné mestské podniky. Ďalším krokom bolo
zľúčenie tejto novej pobočky z centrálnou požičovňou na Tajovského ulici. Skúsenosť ukázala,
že príjemné, nové, svetlé a moderné prostredie v Litparku je pre návštevníkov atraktívne.
Rozšírili sme aj výpožičný čas; predĺžili sme víkendové dni a máme Litpark otvorený okrem
soboty aj v nedeľné popoludnie. Tento deň využívajú najmä rodinky s malými deťmi, ktoré
počas nedeľnej prechádzky často Litpark navštívia a využívajú naše služby.
Mimoškolské pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice
Centrálna požičovňa - Tajovského č. 9, (zrušená)
Pobočka č. 1 – Obchodný dom BILLA – Námestie nádeje č.1, kontakt: 0911 644 328
Pobočka č. 2 – Dávida Feju č.5, kontakt: 0903 408 397 (presťahovaná – Litpark)
Pobočka č. 5 – Nezábudka – Poľovnícka č.8, kontakt: 0903 409 438
Pobočka č. 6 – Humenská č. 9 - kontakt: 0903 408 399
Pobočka č. 12 – Obchodné centrum Merkur, B. Nemcovej 27, kontakt: 0903 409 315
Pobočky na školách:
Pobočka č. 7 – ZŠ Jenisejská 22
Pobočka č. 8 – ZŠ Užhorodská 39
Pobočka č. 9 – CZŠ Bernolákova 18
Pobočka č. 10 – ZŠ Bukovecká 17
Pobočka č. 15 – ZŠ Družicová 4
Pobočka č. 19 – ZŠ Starozagorská 8
Pobočka č. 20 – ZŠ Bruselská 18
Pobočka č. 21 – ZŠ Krosnianska 2
Pobočka č. 22 – ZŠ Maurerova 21
Pobočka č. 23 – CZŠ M. Križina, Rehoľná 2, Krásna nad Hornádom
Pobočka č. 24 – ZŠ Belehradská 21
Pobočka č. 25 – ZŠ Krosnianska 4
Pobočka č. 26 – ZŠ Jána Pavla II, Lechkého ul. 1
Pobočka č. 27 – ZŠ Čordákova 50
Pobočka č. 28 – ZŠ Postupimská 37
Pobočka č. 29 – ZŠ Fábryho 44
Pobočka č. 31 – ZŠ Juhoslovanská 2
Pobočka č. 32 – ZŠ Janigova 2
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2.1 Čitatelia, používatelia knižnice
V sledovanom období bolo zapísaných 12509 čitateľov. Plánovaná cieľová hodnota bola
splnená na 89,35 %. Toto nižšie plnenie voči plánu výrazne ovplyvnil klesajúci počet žiakov na
jednotlivých školách a celkovo klesajúca demografická krivka. Nakoľko sa naša knižnica
pripravuje na prechod do nového informačného systému, tento rok sme pripravovali databázu
čitateľov na spojenie všetkých pobočiek knižnice. Zamerali sme sa na informovanosť čitateľov,
že jedna registrácia na ktorejkoľvek pobočke našej knižnice im umožňuje využívať služby
všetkých pobočiek. Čitatelia z pobočiek základných školách často využívajú aj služby
mimoškolských pobočiek počas víkendov a prázdnin. Toto čistenie databázy čitateľov
ovplyvnilo aj celkový počet čitateľov, keďže nevznikali duplicity registrácie. Nakoľko
pokračujeme v kontrole databázy, predpokladáme, že tento vplyv bude pokračovať aj v roku
2014. Koncom roka 2014 už bude databáza čitateľov čistá a reálna, bez duplicít registrácie.
Pokles čitateľov ovplyvnilo aj sťahovanie pobočiek z ulice Davida Feju 5 do Kulturparku
a centrálnej pobočky z Tajovského ulice. Pobočky boli z tohto dôvodu zatvorené
niekoľkomesiacov, čo postupne dobiehame začiatkom roka 2014.
Najvyšší počet čitateľov (2 003) bol zapísaný tradične na pobočke č. 6 na Humenskej ulici
v Mestskej časti Košice Západ. Veľkou výhodou tejto pobočky je jej poloha v objatí panelákov
a teda deti i rodičia si tam ľahko a bezpečne nájdu cestu. Z pobočiek umiestnených na ZŠ
najlepšie výsledky dosiahli pobočka č. 24 na ZŠ Belehradská (670). Veľmi dobré výsledky mali
aj pobočka č. 15 v ZŠ Družidová 4 (571) a pobočka č. 20 na ZŠ Bruselská (565).
2.2 Výpožičky knižničných fondov
Čitatelia si v hodnotenom období vypožičali celkom 322 389 dokumentov. Plánovaná
cieľová hodnota bola splnená na 123,99 %. Celkovo v sledovanom období bolo zrealizovaných
o 62 389 viac výpožičiek oproti plánu, a o 12 128 výpožičiek viac, ako v roku 2012. Zvýšený
počet výpožičiek priamo súvisí s rastúcim počtom aktivít a podujatí knižnice, a taktiež aj
s novým kvalitným knižným fondom, ktorý pravidelne dopĺňame o nové tituly. Čitatelia si
požičiavali knižničné jednotky hlavne absenčne, no využívali ich aj prezenčne na štúdium.
Nárast výpožiek predpokladáme zvýšeným počtom úspešných podujatí na podporu čítania, ako
aj mierny nárast dospelých čitateľov – pedagógov. Najlepšie výkony boli dosiahnuté na
mimoškolských pobočkách. Veľmi efektívne v tomto ukazovateli sú vhodné a dostatočné
priestory na individálne štúdium, a tým aj väčší výber kníh aj možnosti využívania internetu.
Z pobočiek umiestnených na ZŠ najlepšie výkony dosahuje pobočka č. 9 v CZŠ Bernolákova 18
(15 996 výpožičiek), v pobočke č. 20 na ZŠ Bruselská 18 a v pobočke č. 24 v ZŠ Belehradská
21.
2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Január 2013
Nový kalendárny rok 2013 sme začali prázdninovou ponukou mimoškolských pobočiek počas
vianočných prázdnin, ktoré trvali do 07. januára 2013. Naše pobočky navštevovali v tomto čase
školopovinní čitatelia, ale aj rodičia s menšími deťmi.
V stredu a vo štvrtok, 16. – 17. januára 2013, sa tri kolegyne našej knižnice zúčastnili
celoslovenského odborného seminára v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, ktorý sa
zameriaval na tému Aktívne starnutie a knižnice. Prednášajúci zo Slovenska a Čiech predniesli príspevky
s teoretickou aj praktickou časťou.
Počas víkendu, 19. a 20. januára 2013, sme sa tešili hojnej účasti verejnosti na Otváracom
ceremoniáli EHMK 2013. Naša centrálna požičovňa bola nepretržite plná návštevníkov, najmä detských,
ale prišlo aj mnoho dospelých. V spolupráci s Českým centrom
Bratislava sme pripravili premietanie detských filmov, divadlo Fígl
z Prahy zahralo tri rozprávky – Africká rozprávka, Rokec a Žužu,
Mauglí. Veľkej obľube sa tešil aj bubienkový workshop, ohňová
a bubienková show na ulici pred knižnicou. Najhojnejšiu účasť sme
zaznamenali na večernom koncerte zoskupenia Mário Bihári
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a Bachtale Apsa. Tento koncert sme z priestorových dôvodov presunuli do divadelnej sály Bábkového
divadla, ktoré bolo naplnené do posledného miesta, dokonca niekoľkí diváci sedeli aj na zemi.
V spolupráci s Historickým ústavom Akadémie vied ČR sme u nás hostili výstavu českej ilustrátorky
Galiny Miklínovej „Lichožrouti“. Celkovo našu knižnicu počas víkendu navštívilo cez 500 ľudí.
V utorok, 29. januára 2013, dopoludnia sme v spolupráci s Átrium klubom na sídlisku Košice –
Západ uskutočnili rodinné podujatie „Nezblázni sa, mamička!“. Okrem hlavného hosťa – spisovateľky
Gabriely Futovej, autorky rovnomennej knihy, sa podujatia zúčastnilo aj 120 detí a rodičov zo štyroch
základných škôl na sídlisku Terasa. Dopoludnie plné súťaží, hier, ale aj kultúrneho programu, o ktorý sa
postarali žiaci základných umeleckých škôl na Terase, bol príjemným spestrením polročného hodnotenia.
Januárový čas bol plný príprav ďalších veľkých aktivít knižnice, ako napríklad Metodický deň
pre učiteľov košických základných škôl, súťaží o Kráľa detských čitateľov, Literárne Košice Jána
Štiavnického 2013, atď.

Február 2013
Prvý februárový deň, počas polročných prázdnin, sme v spolupráci s Referátom školstva, športu a
mládeže Magistrátu mesta Košice organizovali v našej centrálnej požičovni metodický deň pre viac ako
40 učiteľov košických základných škôl. Téma „Práca s knihou na hodinách Slovenského jazyka
a literatúry“ sa stretla s veľkým záujmom a pozitívnym ohlasom. Odprezentovali sme činnosť a rozsah
podujatí, ktoré napomáhajú výchovno-vzdelávaciemu procesu, pripomenuli dôležitosť čítania a jeho
vplyv na rozvoj detí a predviedli sme učiteľom 4 modelové zážitkové čítania
pre rôzne ročníky základných škôl.
Nasledujúce dni boli poznačené zatvorenými školami z dôvodu
chrípkových prázdnin. Aj počas nich sme mali mimoškolské pobočky
otvorené a deti tak mohli voľný čas tráviť aj u nás. Intenzívne sme
pracovali na príprave programu na jarné prázdniny, ktoré sa v našom kraji
konali id 18. do 22. februára 2013.
Vo štvrtok, 28. februára 2013, sme v mimoškolskej pobočke na
Humenskej ulici uskutočnilo 2 kolo voľby kráľa čitateľov Knižnice pre
mládež mesta Košice. 24 semifinalistov - výhercov školského
(pobočkárskeho) prvého kola voľby, sa stretlo, aby si v teste overilo svoje vedomosti z histórie Košíc,
z podujatí, ktoré naša knižnica organizuje, ako aj z oblasti súčasnej literatúry pre deti a mládež. Z tohto
druhého kola postúpilo 5 finalistov, ktoré si svoje sily zmerajú v treťom kole. Tam budú musieť odvážne
presvedčiť publikum a porotu.

Marec 2013
Marec 2013 sme v knižnici začali vyhlásením autorskej súťaže pre žiakov 5. až 9. ročníka
základných škôl alebo 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií Literárne Košice Jána Štiavnického 2013.
Tri témy v dvoch kategóriách, próza a poézia, vybrala odborná porota.
V marci sme rozbehli spoluprácu s Átrium klubom v Mestskej časti Košice Západ na aktivite
„Rodinný svet“. Ide o nedeľné poludnia pre rodiny s deťmi, na ktorom sa s prítomnými rodinami
venujeme literatúre, zážitkovému čítaniu a tvorivým dielňam. Táto aktivita sa stretla s pozitívnymi
ohlasmi. Na podujatia prichádza priemerne 50 detí a rodičov. V mesiaci marec sme v Átriu pripravili
program dvakrát, 03. a 17. marca 2013.
V pondelok, 04. marca 2013, sme v centrálnej požičovni na
Tajovského 9 otvorili vernisážou výstavu „Židia v boji a odboji“.
Výstava prezentovala aktívnu účasť židovských spoluobčanov v boji
proti nacizmu a fašizmu v r. 1938-1945. Vernisáže sa zúčastnili:
JUDr. J. Sitár - predseda židovskej náboženskej obce v Košiciach,
akad. maliar Viktor Šefčík - organizátor vystav v Synagóge na
Zvonárskej ul. a staviteľ Juraj Szantó. Z radov študentov boli
prítomní študenti z gymnázia na Šrobárovej ulici a z Gymnázia
Tomáša Akvinského. Celkovo sa výstava stretla s veľkým záujmom
na stredných školách, ale aj vyššie ročníky základných škôl.
V piatok, 15. marca 2013, sme sa zapojili do Týždňa mozgu. Týždeň mozgu je pomenovanie
medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR už po piatykrát iniciuje a organizuje Slovenská Alzheimerova
spoločnosť v spolupráci s Nadáciou MEMORY, Centrom MEMORY a Neuroimunologickým ústavom
SAV. Záštitu nad týmto ročníkom prevzal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Prioritou
akcie je hovoriť o možnostiach ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Podobne ako
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fyzickú silu a svaly, aj mozog je potrebné precvičovať a udržiavať v kondícii v každom veku, aby bol
stále v pohotovosti.
V nedeľu,17. marca 2013, sme uskutočnili zážitkové čítanie v pastoračnom centre na Luníku IX.
V priestoroch knižnice, ktorú spravujú saleziáni, sa kolegyne knižnice stretli s obyvateľmi Luníka IX.
a hovorili spolu o knihách, o kultúre, o človeku... Podujatie sa stretlo s veľmi priaznivými ohlasmi
a určite budeme pravidelne (raz mesačne) v podobných aktivitách na Luníku IX. pokračovať.
V dňoch 18. až 22. marca 2013 sa na celom Slovensku konal Týždeň slovenských knižníc. Počas
týchto dní sme sa snažili na verejnosti odprezentovať našu činnosť, dôležitosť čítania a pozitívny vplyv
literatúry na osobnostný rozvoj dieťaťa. Pripravili sme pre deti kopec hodín literatúry a zážitkových
čítaní. Pre rodičov s deťmi sme opäť pripravili večerníčkové čítania v ZŠ Maurerova, ZŠ Bernolákova,
ZŠ Rehoľná v Krásnej nad Hornádom. Tematicky rezonovala téma ľudových rozprávok, keďže 16. marca
2013 bol Deň ľudovej rozprávky – deň narodenia Pavla Emanuela Dobšinského.
Vo štvrtok, 21. marca 2013, sme zmysluplne využili na spoluprácu a vzájomné obohatenie
učiteľov a riaditeľov košických materských škôl. Pripravili sme Metodický deň pre materské školy na
tému Stretnutie s dobrou knihou. Okrem prierezu našej ponuky, aktivít a predstavenie systému práce
s touto vekovou skupinou detí sme na modelových hodinách prezentovali metodiku a spôsob práce
s deťmi.
V stredu, 27. marca 2013, sa v centrálnej požičovni uskutočnilo vyhodnotenie literárnej súťaže
Šumenie a popoludní sme pripravili program na Hrnčiarskej ulici, v rámci projektu Z detektívky do
rozprávky, z románu do učebnice...

Apríl 2013
Prvou veľkou aktivitou (05. apríla 2013) bola medzinárodná
Nos s Andersenom. Tento rok sme na štyroch našich pobočkách
pripravili program pre deti rôzneho veku základných škôl. Na
Humenskej ulici nocovali piataci na tému „Za 14 hodín okolo sveta“,
na Poľovníckej nocovali tretiaci s témou „Košické strašidielka“. Na
ZŠ Jenisejská sa piataci plavili na pirátskej lodi a v pobočke na
sídlisku Mier zas deviataci hľadali „dievčatko so zápalkami v slepých
uličkách mesta Košice“. Každá zo štyroch nocovacích miest sa
premenili na rozprávkovú krajinu bohatú na dobré deti a skvelé knihovníčky. Aj tento rok sme
v spolupráci s kinom Ster Century Cinemas v OD Galéria pre našich nocľažníkov, ale aj ďalších
čitateľov, pripravili nočné premietanie filmu spojené so súťažou o vstupenky do kina.
V stredu, 17. apríla 2013, sme v našej pobočke v OD Merkur privítali
spisovateľa Jána Uličianskeho, ktorý nám okrem svojich kníh porozprával o svojej
práci, aj o novom predstavení, ktoré v košickom Bábkovom divadle režíruje.
Vo štvrtok, 18. apríla 2013, sme si v Átriu klube volili novú kráľovnú
detských čitateľov. Päť finalistiek si pripravili pre publikum a odbornú porotu
prezentácie o svojich obľúbených knihách alebo o dôležitosti čítania. Novou
kráľovnou sa s prehľadom stala šiestačka zo ZŠ Fábryho Renátka Murgašová. Novú
kráľovnú sme korunovali a v úrade privítali knihami.
V utorok, 23. apríla 2013, sme privítali na našich dvoch pobočkách v ZŠ Bernolákova 18 a ZŠ
Krosnianska 2 privítali spisovateľa Petra Milčáka. Predstavil nám svoje knihy a jeho svieže rozprávanie
o knihách a živote sa páčilo nielen prítomným žiakom, ale aj učiteľom.
V piatok, 26. apríla 2013, sme sa zúčastnili burzou kníh programu na uličke Remesiel. Mnohí
Košičania sa pri našom stánku pristavili a zaujímali sa o aktivity knižnice, na ktorých pracujeme.
Dva dni, 29. a 30. apríla 2013, v našej knižnici hosťovali mladí herci z Bratislavy, ktorí odohrali
tri reprízy predstavenia „Ó sláva hviezd ó sláva“ – divadelne spracované tri poetické diela Pavla Orsága
Hviezdoslava. V pondelok večer odohrali predstavenie v Bábkovom divadle pre verejnosť a v utorok
dopoludnia pre stredoškolákov odohrali dve predstavenia v centrálnej požičovni. Veľmi obohacujúce
a motivujúce spracovanie diela sa páčilo všetkým vekovým kategóriám.

Máj 2013
Celý mesiac máj sme v našej pobočke na Humenskej ulici mali špeciálnu výstavu „Spisovatelia
v školských laviciach“. Slovenskí spisovatelia ako Daniel Hevier, Michal Hvorecký, Daniela Kapitáňová,
Petra Nagyová-Džerengová a ďalší sa v nej podelili o svoje školské časy (vysvedčenia, fotografie,
listy...). Výstava sa stretla s veľmi dobrým ohlasom najmä u detí základných škôl.
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Aj tento rok sme sa aktívne zapojili do osláv Dňa mesta
Košice. V utorok, 07. mája 2013, sme pri Dolnej bráne na Hlavnej
ulici spolu s odbornou porotou vyhodnotili autorskú súťaž
Literárne Košice Jána Štiavnického 2013. Vyhodnotenia sa
zúčastnilo množstvo žiakov základných škôl nielen z Košíc, ale
aj z Krásnej nad Hornádom, Malej Idy a Ľubotíc. Postupne sme
ocenili súťažiach a vypočuli si víťazné práce žiakov. Celkovo sa
do súťaže zapojilo 244 detí z celého Slovenska (Stará Ľubovňa,
Humenné, Ľubotice, Svidník, Veľký Meder, Dolný Kubín,
Rabča, Oravské Veselé, Liptovský Hrádok...).
V stredu, 08. mája 2013, sme po roku opäť postavili tím
kuchárok a varili sme v Rodošte Košický guláš. Aj napriek opätovnému neoceneniu porotou nám ten náš
guláš chutil, o čom svedčilo aj rýchle minutie.
V stredu, 15. mája 2013, sme druhý rok organizovali Noc literatúry a koordinovali všetky mestá
na východnom Slovensku, kde Noc literatúry prebiehala. 7. ročník neoficiálneho sviatku európskej
literatúry. Prebiehala súčasne v rôznych mestách po celej Európe (Amsterdam, Mníchov, Miláno, Madrid,
Varšava, Dublin, Edinburgh, Londýn, Riga, Štokholm, Budapešť, Praha, Ľvov, Sofia...) a predstavuje
čítanie úryvkov z vybranej európskej literatúry. Literatúra tak spojila milovníkov literatúry v rovnaký čas
a v rôznych častiach Európy. Na východe Slovenska sa do projektu zapája Knižnica
pre mládež mesta Košice a ďalšie knižnice v Prešove, Vranove n/Topľou,
Trebišove, Rožňave a Michalovciach. Projekt je spolufinancovaný z dotačného
systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci programu Európske
hlavné mesto kultúry 2013 - Košice. Projekt sa stretol s lepšími ohlasmi, ako
minulý rok, väčšou účasťou a skvelými hosťami, ktorí čítali na piatich „čítacích
miestach“: v Múzeu Divadla Thália Színház na Mojmírovej, košickej ortodoxnej
Synagóge na Zvonárskej, Miklušovej väznici - Katovom byte na Hrnčiarskej,
historickej električke na Hlavnej a tiež v policajnej stanici Mestskej Polície na
Tajovského. Svoj hlas ukážkam z vybraných kníh zapožičajú námestník primátora
mesta Košice Ján Jakubov, novinárka, humoristka a spisovateľka Oľga Feldeková,
divadelná a seriálová herečka Andrea Karnasová, ale aj taká zaujímavá a mnohorozmerná osobnosť akou
je Silvester Lavrík, dramatik, divadelník, prozaik, publicista či esejista. Piaty hlas patril hudobnému
skladateľovi a hercovi divadla Thália, Petrovi Nádasdimu.
Na našej pobočke na Humenskej ulici sme v máji hosťovali výstavu Spisovatelia v školských
laviciach. Výstava obsahovala rôzne osobné listy, vysvedčenia a fotografie slovenských spisovateľov.
Počas výstavy sme zorganizovali až 22 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 228
účastníkov prevažne staršieho školského veku. Okrem všeobecnej verejnosti to
boli žiaci zo základných škôl Kežmarská, Bernolákova, súkromná ZŠ na Tr.
SNP a ďalší.
V utorok, 21. mája 2013, sme v našej pobočke na Humenskej ulici
privítali vzácneho hosťa – Daniela Heviera. Predstavil nám svoju novú knihu
KrV, alias Kráľovná Viktória, alebo Krajina V.

Jún 2013
V utorok, 04. júna 2013, sme sa zapojili do celoslovenského
detského čitateľského maratónu, ktorý každoročne pripravuje Unicef
v spolupráci s Linkou detskej istoty. Na všetkých našich pobočkách
čítali deti základných škôl nepretržite od 09. do 15. Hodiny. Spolu sa
počas tohto maratónu v našej knižnici vystriedalo .... detí. Čítanie
zahájila na našej pobočke na Humenskej ulici viceprimátorka Renáta
Lenártová.
Od štvrtka, 06. júna 2013, do nedele, 09. júna 2013, sme sa
zapojili do festivalu hier a divadiel pre deti Virvar, ktorý organizuje
Bábkové divadlo v Košiciach. Okrem burzy kníh, ktorú sme návštevníkom počas celého programu
ponúkali sme informovali o našich podujatiach, propagovali činnosť knižnice. Taktiež sme mali dôležité
postavenie v detskej porote. Členkou tejto poroty bola kráľovná košických detských čitateľov Renátka
Murgašová, ktorá hodnotila divadelné predstavenia.
V nedeľu, 16. júna 2013, sme v aktivite Átria klubu v MČ Košice – Západ „Rodinný svet“
ponúkli rodinám s deťmi interaktívne čítanie „Školníčka Agneša ruší prázdniny“. Podujatie sa stretlo
s pozitívnymi ohlasmi a dobrou návštevnosťou, ktoré boli odrazom pravidelných mesačných stretnutí
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v Átriu klube v školskom roku 2012/2013.
Celoročnú prácu sme úspešne ukončili aj interaktívnym čítaním v pastoračnom centre na Luníku
IX. V nedeľu, 23. júna 2013, sme tam našich rómskych čitateľov opäť navštívili a strávili s nimi príjemné
dopoludnie.
Školské pobočky sa zameriavali na vrátenie vypožičaných kníh. Mimoškolské pobočky si
pripravovali prázdninový režim, ktoré obsahuje aktivity pre prázdninujúce deti.
Intenzívne sme sa počas júnových dní pripravovali na Mesiac autorského čítania, jeho propagácii
a organizačnému zabezpečeniu.

Júl 2013
Prvý prázdninový mesiac sa niesol dennými
čítačkami na Mesiaci autorského čítania (MAČ).
V utorok, 02. júla 2013, sme tento stredoeurópsky
literárny festival otvorili na nádvorí Bábkového divadla
v Košiciach za hojnej účasti divákov. Otvorenia sa
zúčastnili aj predstavitelia mesta Košice, viceprimátorka
Renátra Lenártová a viceprimátor Ján Jakubov, vedenie
EHMK 2013, Ján Sudzina a Vladimír Beskid. Úvodní hostia prvého
večera boli Ľubo a Oľga Feldekovci, ktorí Mesiac autorského čítania
excelentne otvorili čítaním z vlastnej tvorby. Celkovo sme na MAČ
privítali v júli 30 autorov z Česko – Slovenska a 30 autorov z nemecky
hovoriacich krajín – Nemecko, Rakúsko, Luxembursko, Švajčiarsko.
Tento tretí košický ročník sa stretol s veľkým úspechom, o čom svedčila
návštevnosť divákov a ich záujem o literatúru aj o autorov.
Všetky školské pobočky prázdninovali, mimoškolské pobočky
pripravili program pre prázdninujúce deti. Každú stredu v pobočke na
Humenskej ulici trávime Leto s Harrym Potterom a v centrálnej pobočke na Tajovského ulici
Prázdninujeme s Analfabetou Negramotnou. Každý júlový pracovný deň dopoludnia v pobočke na
sídlisku Mier rýmujeme Ako malí básnici básničkujú v knižnici, a v pobočke na ZŠ Družicová 4 sa
hráme: Čítam, čítaš, čítame – cez prázdniny sa v knižnici zahráme! V pobočke Nezábudka na
Poľovníckej ulici otvárame Prázdninovú knihu nápadov a v pobočke v OD Merkur vyprevádzame
Prázdninový vlak do krajiny Fantázia.
V piatok, 12. Júla 2013, sme otvorili v košickej Zoologickej záhrade našu tradičnú letnú čitáreň
pri chate Bobor.
V júli sme pripravili pobočku na ulici Dávida Feju na sťahovanie, revíziou sme skontrolovali
a zaktualizovali fond. Počas dní, keď bola pobočka mimo prevádzky pre čitateľov, sme vypožičané knihy
z tejto pobočky prijímali v najbližšej centrálnej pobočke na Tajovského ulici.

August 2013
V prvý augustový pondelok, 05.08.2013, sme za
prítomnosti spoluorganizátorov z vydavateľstva Větrné mlýny z
Brna, z Mestskej knižnice vo Wroclavi, viceprimátorky mesta
Košice MUDr. Renáty Lenártovej a vedenia EHMK 2013
slávnostne ukončili Mesiac autorského čítania 2013. Verní
priaznivci, ktorí naše literárne večery navštevovali počas celého
júla, si prišli zaspomínať na príjemné chvíle s literatúrou. Okrem
príhovorov prítomných hostí sme mali možnosť vo fotoprezentácii
načrieť aj do večer z iných miest. Veľmi sa tešíme pozitívnemu
ohlasu tohto projektu u verejnosti, ako aj spoluorganizátorov. Vzácnosť a unikátnosť chvíle umocnil aj
priestor Kulturparku, kde sa slávnostný záverečný večer odohrával. Veríme, že o rok, už v krásnych
priestoroch Kulturparku, sa Mesiac autorského čítania 2014 stretne s ešte väčšou priazňou a popularitou.
Aj v auguste sme pokračovali v piatkovej literárnej čitárni v košickej Zoologickej záhrade. Malí
návštevníci si mohli v tieni pozrieť knihy o zvieratkách, ktoré v ZOO videli, alebo sa kreatívne realizovať
v tvorivej dielni.
Na mimoškolskej pobočke sa veľmi úspešne uchytili Potterovské stredy, počas ktorých si
kolegyne pripravili rôzne aktivity a zážitkové čítania na tému Harry Potter. Užitočne strávený
prázdninový čas si pochvaľovali naši tínedžeri, aj ich rodičia. Tvorivé dielne, zážitkové čítanie i hry sme
mali pre prázdninujúce deti pripravené na všetkých našich mimoškolských pobočkách, a na pobočke v ZŠ
Družicová, ktorá bola otvorená aj cez prázdniny.
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September 2013
Nový školský rok 2013/2014 sme začali vo všetkých našich 24-roch pobočkách. Hneď v prvý
školský deň, v pondelok, 02. septembra 2013, sme pripravili prezentačné zážitkové čítanie v priestoroch
Kasárni/Kulturpark. Počas otvorenie tohto krásneho priestoru sme deťom a ich rodičov predstavili spôsob
našej činnosti a možnosti podujatí v našej knižnici. Náš program podľa ohlasov prítomných hostí
z politického i kultúrneho života bol pozitívny. Bolo nás vidieť aj počuť.
V úvode školského roka nás tiež zaujímal názor riaditeľov košických základných škôl, ktorých
sme sa v dotazníku pýtali na spokojnosť a návrhy na spoluprácu. Dotazníky vyhodnocujeme a budeme sa
snažiť reflektovať na interpelácie k spokojnosti oboch strán.
Vo štvrtok, 19. septembra 2013, sa naše zamestnankyne, ktoré sú členkami Spolku slovenských
knihovníkov zúčastnili exkurzie v Jasovskej knižnici. Stretnutie s knihovníkmi na celoslovenskej úrovni
je vždy podnetné a inšpirujúce.
V pondelok a utorok, 23. a 24. septembra 2013, sa dve kolegyne zúčastnili súťažnej prehliadky
knižničných podujatí pre deti. Témou tohtoročnej prehliadky bol Humor v literatúre pre deti. Kolegyne
s podujatím Ako sa školníčke Agneši (ne)podarilo ukradnúť prázdniny získali ocenenie za vynikajúci
prístup a kontakt s deťmi.
Vo štvrtok, 26. septembra 2013, sme v centrálnej požičovni hostili
spisovateľa Mariána Hatalu, ktorý predstavil stredoškolákom svoju novú
zbierku poézie Ľúbostnanto. Stredošklákom sa zbierka páčila
a z plánovanej hodinovej besedy sa stala dvojhodinová diskusia o živote
a láske.
V septembri
sme
pracovali
na
novej
pobočke
v Kasárňach/Kulturpark, ktorú otvárame na pripravovanom rodinnom
literárnom festivale Číta celá rodina v októbri.

Október 2013
Začiatok mesiaca sme venovali intenzívnej príprave novej pobočky v areáli Kasárne/Kulturpark a
sťahovali sme celý interiér z končiacej pobočky na Fejovej ulici.
V dňoch 15. – 17. októbra 2013 sme sa zúčastnili medzinárodnej česko-slovenskej prehliadky
víťazných knižničných podujatí pre detí v českom Vsetíne. Dve naše kolegyne prezentovali podujatie pre
tretiakov. Okrem novej inšpirácie boli tieto tri dni bohaté na výmenu vzájomných skúseností
a prehlbovanie teoretických vedomostí v popoludňajších prednáškových blokoch.
Významnou udalosťou v októbri bol rodinný literárny
festival Číta celá rodina (24. – 26. októbra 2013), ktorý sme začali
slávnostným otvorením novej pobočky v areáli Kasárne/Kulturpark
– LitPark. Za účasti viceprimátorky Renáty Lenártovej, ako aj
ďalších významných hostí, riaditeľov kultúrnych inštitúcií
košického kraja, sme symbolickým prestrihnutím pásky pobočku
otvorili. Súčasťou pobočky je Múzeum detskej knihy, ktoré
obsahuje knihy pre deti vydané od roku 1893 po rok 1980. Počas
celého trojdňového festivalu sme navštívili deti na všetkých našich
24 pobočkách s rôznymi podujatiami. Boli to najmä stretnutia so
spisovateľmi a ich rodinami. Navštívili nás Ivona Březinová, Gabriela Futová, Tibor Hujdič, Dušan
Taragel, Petra Nagyová-Džerengová, Juraj Šebesta, Peter Gajdošík, Silvester Lavrík. Moderátormi
festivalu boli tradične Zuzana Belková a Dado Nagy. Počas festivalu sme navštevovali aj deti v Detskej
fakultnej nemocnici. Celý sobotný program sme za hojnej účasti verejnosti zamerali na novú pobočku
Kasárne/Kulturpark, kde sme od 10. do 16. hodiny ponúkli besedy s hosťami, divadelné predstavenia od
Lukáša Tandaru a Miriam Ryšavej, zážitkové čítania Tibora Hujdiča a kurz spoločenských hier pod
vedením animátorov. Vyvrcholením festivalu bol literárny večer, ktorý hudbou spríjemnili manželia
Veronika a Martin Husovskí.
V utorok, 29. októbra 2013, sme sa zúčastnili Metodického dňa na cirkevnej základnej škole
Bernolákova 18. Workshopom „Literatúra nie je nuda“ sme učiteľom zo všetkých cirkevných škôl
košickej arcidiecézy ponúkli rôzne zaujímavé formy práce s literatúrou, ako naučiť čítať s porozumením
a ako motivovať deti k čítaniu.
Jesenné prázdniny, 30.-31. októbra 2013, sme v mimoškolských pobočkách zaplnili aktivitami
a zaujímavou ponukou pre prázdninujúcich školákov. Okrem tvorivých dielní na tému Halloweenu mali
naši malí čitatelia možnosť prezentovať vlastnú tvorbu, alebo zúčastniť sa „knihobrania“.
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November 2013
V novembri 2013 sa všetky pobočky Knižnice pre mládež orientovali na komunitné podujatia
s organizovanými skupinami detí, s triedami košických škôl. Celkovo sme v novembri pripravili pre
našich čitateľov cez 140 takýchto podujatí.
V stredu a vo štvrtok, 20. – 21. novembra 2013, sme
v LitParku
privítali
knihovníkov
a pedagógov
z celého
Slovenska, z Čiech a z Poľska na našom odbornom seminári
Motivačné aktivity s detským čitateľom. Modelovými hodinami sme
si navzájom predstavili rôzne metódy práce s detskými čitateľmi.
Inšpirujúca bola aj odborná analýza použitých metód a foriem, ktoré
s prítomným ponúkla PhDr. Ľudmila Hrdináková z Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi prednášajúcich
patrili Mgr. Tibor Hujdič – Detské kníhkupectvo pána Mrkvu, Viera
Némethová - Miestna knižnica Petržalka, Ewa Pietraszek - Mestská verejná knižnica Wroclaw (Poľsko),
Lenka Macháčková - Mestská knižnica Nová Paka (Česko), Jitka Jílková - Mestská knižnica Most
(Česko), Mgr. Elena Gašparovičová - Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Bezprostredne po skončení
odborného seminára sa v LitParku konala Krajská konferencia Spolku slovenských knihovníkov.
Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice a
občianskym združením LARP klub Košice predstavila dňa 23. novembra 2013 interaktívnu
knihu, Gamebook - Za múrmi múzea. Spolu s návštevníkmi Východoslovenského múzea v Košiciach sme
zážitkovým čítaním nahliadli do tejto netradičnej publikácie autoriek Dáše Kollárovej a Natálie
Biathovej.
Dňa 27. novembra 2013 sme v LitParku otvorili Výstavu
šlabikárov z celého sveta, ktorá bude sprístupnená pre verejnosť až do
20. decembra 2013 v rámci otváracích hodín pobočky. Šlabikár je
prvou knihou, s ktorou sa dieťa stretáva v škole. Pre každého človeka je
prvým krokom k svetu vedomosti a informácií. Historici považujú za
najstarší šlabikár text vytesaný do kameňa, objavený v Nippure v
Mezopotámii. Neskôr písali text šlabikára na hlinené, voskové či
drevené tabuľky alebo papyrus. Všetky tieto zaujímavé artefakty
školské kolektívy z Košíc aj okolia zaujali a rozpis aktivít s výstavou sa
rýchlo zapĺňal.
Počas celého novembra vrcholili prípravy na šnúru podujatí na veľký decembrový projekt
Vianočná knižka sa otvára. Príprava zahŕňala tlač propagačných materiálov, medializáciu, pozývanie
hostí a plánovanie podujatí.

December 2013
December 2013 sa niesol v znamení úspešného projektu
s niekoľkoročnou tradíciou „Vianočná knižka sa otvára“. Vyše 30
podujatí (v termíne od 02. do 20. decembra 2013), ktoré sme pripravili
pre našich čitateľov sa stretlo s veľkým pozitívnym ohlasom.
Privítali sme v našich pobočkách známych autorov: Martu
Hlušíkovú, Pavla Rankova, Gustáva Murína,
Daniela Pastirčáka, Jakuba Ericha Grocha,
Andreu Gregušovú, Gabrielu Futovú, Petra
Karpinského, Dalimíra Stana a Martina Vlada. Privítali sme aj autorov z Maďarska,
Hajdu Ágota a Gáspár Ferenc, ktorí sa v Litparku stretli s deťmi zo
škôl s maďarským vyučovacím jazykom. Naše aktivity sme
zamerali na stretnutia a oslovenie stredoškolských študentov a im
sme aj prispôsobovali výber hostí. Najmä Gustáv Murín, Daniel
Pastirčák, Dalimír Stano a Martin Vlado boli spisovatelia, ktorí
svoju tvorbu adresujú väčšej vekovej kategórii. Okrem tradičných stretnutí so
spisovateľmi, kde sme okrem tvorby hovorili aj o vianočných tradíciách a zvykoch,
sme pripravili podujatie v pobočke Nezábudka „Podajme si ruky“. Cieľom podujatia
bolo angažovať a zapojiť do aktivít knižnice aj deti s mentálnym alebo telesným
handicapom. Toto podujatie má veľkú výpovednú silu a odkaz aj pre nás, zdravých. Adventné a vianočné
tradície sme s našimi čitateľmi rozobrali aj na večerníčkovom čítaní na tému „Stolček robený od Lucie“.
Počas záverečného ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 sme pripravili
celodenný program v priestoroch našej pobočky Litpark v areáli Kasárne/Kulturpark. Počas tejto soboty,
14. decembra 2013, sme v našej pobočke privítali a „vyspovedali“ Erika Jakuba Grocha.
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Pre prázdninujúce deti sme mali počas vianočných prázdnin otvorené všetky mimoškolské
pobočky. Okrem našej tradičnej knižnej služby deti využili naše tvorivé dielne, zážitkové čítanie a
spoločenské hry. Tieto prázdninové aktivity napomohli využiť čas školského voľna efektívne a užitočne.
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3 ÚTVAR ODBORNÝCH KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ
3.1 Sekcia knižničného fondu
3.1.1 Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižničného fondu
Doplňovanie knižničného fondu sme realizovali už tradičným spôsobom: kúpou, grantmi
a darmi. Akvizičná činnosť bola zameraná na pravidelné sledovanie knižničných dokumentov,
avšak to záležalo od výšky finančných prostriedkov na nákup. Nákupy boli realizované
prostredníctvom zmluvných distribútorov (I.M.I. Imrich Hajik, Život a zdravie), vydavateľstiev
(Slovart, Trio Publishing, Modrý Peter, OZ Slniečkovo, Albatros Media, Motýľ, Koruna),
kníhkupectiev (Artforum, Panta Rhei, kníhkupectvo Sabol), ktorí knižnici poskytovali zľavu
v rozmedzí 10-50 %. Priemerná veľkoobchodná cena kúpou získanej knižnej jednotky v roku
2013 bola 5,57 €. Na nákup knižničných jednotiek, časopisov, brožúr a novín boli čerpané
finančné prostriedky z príspevku mesta, schváleného zriaďovateľom vo výške 16012,54 €.
Zaevidovali sme 3201 zv. knižničných jednotiek v hodnote 23728,13 € (MOC). Za časopisy,
brožúry a noviny bolo uhradených 2291,13 €.
Do knižničného fondu bolo získaných a zaevidovaných cez program LIBRIS 3201zv. –
725 tit. knižničných jednotiek v hodnote 23728,13 € (MOC). Z toho 2478 zv. – 358 tit.
v hodnote 19079,55 € (MOC) – 13721,41 € (VOC) kúpou; 344 zv. – 20 tit. v hodnote 2864,84
€ (MOC) – 2000.- € (VOC) dotácia z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a 379 zv. – 347
tit. v hodnote 1783,74 € (MOC) darom.
Do knižničného fondu pribudlo 90 % krásnej literatúry a 10 % náučnej literatúry. Aj
v roku 2013 knižnica získala finančné prostriedky na nákup kníh z dotácie štátneho rozpočtu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 2000.- €.
Knihy darovali:
- Miejska Biblioteka Publiczna vo Wroclawi, Magistrát mesta Košice – EHMK, Vydavateľstvo
Kalligram;
- čitatelia a pracovníci knižnice – JUDr. Ján Dreveňák, Iveta Miklošová, Božena Naďová, Bc.
Judita Dudásová, Svetlana Krličková, Slávka Zlaczká, Timea Labinová, Mgr. Viera Áronová,
Tatiana Kyjovská, Natália Malíková, PhDr. Kamila Prextová, Ľubomír Hamrák, Tatiana
Pukančíková, Natália Loebeová, RNDr. Ingrid Gamčíková, Ing. Viera Ristvejová, Klaudia
Budaiová;
Historický fond detskej knihy (tzv. povinný výtlačok) sme doplnili o 116 titulov
v hodnote 317,65 € slovenskej pôvodnej tvorby pre deti a mládež.
V priebehu roka knižnica kúpou nadobudla 24 tit. periodík v 144 exemplároch
s predplatným 2008,28 €, za brožúry a noviny bolo zaplatených 282,85 €. Časopisy boli
priebežne rozdeľované na jednotlivé pobočky.
Štvrťročne bol aktualizovaný ON-Line katalóg a knižné novinky zverejňované na
webovej stránke knižnice.
Vytlačili sme prírastkový zoznam za rok 2012 – 5.887 zv. knižničných jednotiek
a zoznam úbytkov za rok 2012 – 3.795 zv. knižničných jednotiek. V evidencii pohybu
knižničného fondu boli vyznačené presuny a úbytky knižničného fondu na jednotlivých
pobočkách za rok 2012.
Revízia knižničného fondu sa uskutočnila na týchto pobočkách:
Múzeum detskej knihy (na Humenskej 9). Zrevidovaný bol knižničný fond s počtom
4.915 knižničných jednotiek.
V júni sa uskutočnila revízia knižničného fondu na P12 – B. Němcovej - zrevidovaný bol
knižničný fond s počtom 8.746 knižničných jednotiek.
P2 – D. Feju 5 – zrevidovaný fond v počte 11.374 knižničných jednotiek bol zároveň pripravený
na sťahovanie do Litparku.
P29 – ZŠ Fábryho - zrevidovaný fond v počte 4.760 knižničných jednotiek.
Z dôvodu zmeny zodpovednej pracovníčky sa uskutočnili mimoriadne revízie knižničného
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fondu na týchto pobočkách: P15 Družicová – 5.415 zväzkov, P28 – ZŠ Postupimská – 4.871
zväzkov, P31 –ZŠ Juhoslovanská – 5.801 zväzkov, P7 – ZŠ Jenisejská – 4.500 zväzkov,
P6 – Humenská 9 -8.430 zväzkov, P27 – ZŠ Čordákova – 4.672 zväzkov
Aktualizácia knižničného fondu sa uskutočnila na týchto pobočkách:
P8 – ZŠ Užhorodská –vyradených bolo 296 zväzkov kníh, do skladu bolo presunutých
294 zväzkov.
P22 – ZŠ Maurerova – vyradených bolo 391 zv. kníh , do skladu bolo presunutých
276 zväzkov.
P7 – ZŠ J. Urbana – do skladu a na jednotlivé pobočky bolo presunutých 580 zväzkov kníh
P28 – ZŠ Postupimská – vyradených bolo 492 zväzkov kníh, do skladu bolo presunutých 73
zväzkov
P12 –B. Němcovej – vyradených bolo 111 zväzkov
P2 – D- Feju – vyradených bolo 178 zväzkov, presun do skladu – 1.000 zväzkov
P29 – ZŠ Fábryho – vyradených bolo 206 zväzkov, presun do skladu 340 zväzkov
Úbytky spolu – predstavujú 2.142 zväzkov v hodnote 3.126,45 €
V rámci toho bolo:
chýbajúcich:
80 k.j. v hodnote
309,87 €
uhradených:
54 k.j
v hodnote
253,64 €
nedobytných:
63 k.j. v hodnote
343,91 €
vyradených z dôvodu:
zastaralosti
68 k.j. v hodnote
80,13 €
poškodenia:
1.828 k.j. v hodnote
2.113,28 €
multiplikáty:
49 k.j. v hodnote
25,62 €
Tieto knižničné jednotky boli vyradené hlavne kvôli opotrebovanosti. Z vyradených kníh bola
pripravená burza pre podujatia:
Raňajkáreň – Hrnčiarska ul. – predaných 77 zväzkov v hodnote 38,50 €, V rámci Dní mesta:
burza na Klinike detí a dorastu – 93 zv. v hodnote 46,50 €, VIRVAR – Bábkové divadlo - 269
zväzkov v hodnote 134,50 €, Hroncoland (na ZŠ Hroncova) – 60 zväzkov v hodnote 23,60 €,
Voda v meste – 116 zväzkov v hodnote 58,00 €, Leto v parku –56 zväzkov v hodnote 28,00 €,
Číta celá rodina – 13 zväzkov v hodnote 6,50 €, Hravenisko (ZŠ J. Urbana) – 132 zväzkov
v hodnote 66,00 €.
Do burzy vyradených kníh sa zapojili pobočky: Cp, Litpark, P6, P8, P9, P12, P21, P22, P28.
Spolu bolo predaných 1.309 zväzkov v hodnote 644,35 €.
Finančne nahradené kniž. jednotky – spolu bolo nahradených 54 k.j. v hodnote 253,64 €,
poplatky za stratené knihy predstavujú 66,00 €. Najvyšší prínos: P12 – 12 zv. v hodnote
49,26 € + poplatok 12,00 €.
Pracovníčky oddelenia sa podieľali na príprave a realizácii výstavy Múzea detskej knihy.
Nachádzajú sa tu exponáty titulov slovenskej detskej literatúry od najstarších rokov až po rok
1980 v počte 1.500 zväzkov. Súčasťou výstavy je aj katalóg Múzea detskej knihy (obsahuje
3.500 záznamov – tituly od najstarších rokov až po rok 2000). Tento katalóg je spracovaný
v elektronickej aj tlačenej podobe.
Sťahovanie pobočiek:
P27 –ZŠ Čordákova – viazanie a príprava kníh na sťahovanie v rámci školy
P2 –D. Feju – sťahovanie kníh do Litparku
Múzeum detskej knihy – sťahovanie kníh z Humenskej 9 do Litparku
Zvážanie presunutých kníh z pobočiek do skladu
Centrálna požičovňa- presuny kníh z Cp na jednotlivé pobočky (8.500 zväzkov) a do skladu
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3.2 Sekcia metodiky, bibliografie a komunikácie
3.2.1 Bibliograficko-informačná činnosť
Dôležitou súčasťou činnosti oddelenia bibliografie, komunikácie a metodiky je
publikačná činnosť knižnice. V každom kalendárnom roku sa usilujeme vydať niekoľko
publikácií, predovšetkým výberových bibliografií, určených pracovníkom s detskou knihou
a zborníky, ktoré dokumentujú činnosť Knižnice pre mládež mesta Košice.
Od roku 1990 vydávame bibliografiu Pôvodná slovenská tvorba pre deti a mládež za
rok..., v ktorej sa snažíme zmapovať maximálne množstvo pôvodnej slovenskej literatúry,
určenej mladým čitateľom, pričom sa zameriavame na prvé vydania jednotlivých titulov.
Bibliografické záznamy sú usporiadané abecedne podľa autora a doplnené krátkou anotáciou.
Každoročne si pripomíname významné životné jubileá slovenských i svetových autorov
detskej literatúry. Tvorbu jubilantov si pripomíname rôznymi podujatiami, ako aj spracovaním
personálnej bibliografie. V roku 2013 sme spracovali personálnu bibliografiu Oľgy Feldekovej,
nielen známej slovenskej spisovateľky a glosátorky, ale aj priateľky našej knižnice.
Tematické bibliografie spracovávame podľa požiadaviek predovšetkým pracovníkov
s detskou knihou. Na pomoc vyučujúcim nielen slovenského jazyka a literatúry, ale aj vlastivedy
či dejepisu, ako aj pri výbere diel na prednes v súťaži Šaliansky Maťko sme pripravili výberovú
tematickú bibliografiu Povesťová mapa regiónu východného Slovenska.
Knižnica svojou činnosťou podporuje rast čitateľskej gramotnosti detí a mládeže
a zároveň svojich čitateľov podporuje v ich vlastnej literárnej tvorbe. Súťaž Literárne Košice
Jána Štiavnického má dlhoročnú tradíciu a každoročne sa jej zúčastňujú žiaci a študenti vo veku
10 – 15 rokov. Ocenené práce zverejňujeme v zborníku pod názvom súťaže.
Ďalším tradičným podujatím Knižnice pre mládež mesta Košice je podujatie Vianočná
knižka sa otvára. Keďže Vianoce sú sviatky, kedy sa obdarováva, prečo nevrátiť pod vianočné
stromčeky darček, ktorý v deťoch len povzbudí tvorivosť a fantáziu? Dobrá detská kniha
a Vianoce predsa patria spolu. Orientovať sa v záplave detských kníh, ktorými je zaplavený náš
knižný trh je však problematické. Práve to bola príčina, prečo sme sa rozhodli vydať bulletin
odporúčanej literatúry pre deti a mládež, do ktorého sme zaradili anotované záznamy kníh
slovenských aj svetových autorov. Vychádzali sme pri tom zo súčasnej ponuky na knižnom trhu.
Tretí ročník odborného seminára Motivačné aktivity s detským čitateľom bol venovaný
podujatiam na podporu čítania v knižniciach. Jednotlivé podujatia nám prestavili kolegyne
z Česka, Poľska a Slovenska. Jednotlivé príspevky sú zverejnené v zborníku.
Na pozvanie Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sme sa zúčastnili medzinárodnej
konferencie Úloha kníh a periodík v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote
mnohonárodnostných Košíc s príspevkom Literatúra pre deti a mládež v Košiciach do roku
1945, ktorý bol zverejnený v zborníku z konferencie.
V oblasti článkovej bibliografie sme v knižnično-informačnom systéme Virtua spracovali
články z detských časopisov Fifík, Slniečko, Vrabček, Zips a Zornička:
Fifík
Slniečko
Vrabček
Zips
Zornička
Spolu:

53 záznamov
121 záznamov
164 záznamov
33 záznamov
60 záznamov
431 záznamov

Rešeršná činnosť – vyhotovujeme rešerše na požiadanie čitateľov, resp. zamestnancov
knižnice a rešerše ku knižničným podujatiam. V roku 2013 sme vyhotovili rešerše k podujatiam:
Týždeň detskej knihy (4), Literárny festival Číta celá rodina (5), Mesiac autorského čítania (12),
Vianočná knižka sa otvára (15). Na požiadanie boli spracované rešerše na ďalšie témy (4).
Celkovo sme spracovali 40 rešerší.
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3.2.2 Edičná činnosť knižnice
Publikačná činnost
1. Rozbor činnosti a hospodárenia KMK za rok 2012 / Zost. Iveta Hurná a kol. - Košice :
Knižnica pre mládež mesta Košice, 2013. - 40 s. + 13 príloh [spolu 71 s. A4]. - Náklad 10
ks.
2. Povesťová mapa regiónu východného Slovenska : výberová odporúčajúca bibliografia /
Zost. Tatiana Klimková ; foto Ľubica Pavíleková. – Košice : Knižnica pre mládež mesta
Košice, 2013. – 72 s. – Náklad 35 ks. – ISBN 978-80-89161-25-6
3. Literárne Košice Jána Štiavnického. XVIII. ročník : zborník ocenených prác / Zost.
Kamila Prextová, Adriana Čurajová ; foto Viera Ristvejová. – Košice : Knižnica pre
mládež mesta Košice, 2013. – 83 s. – Náklad 600 ks. – ISBN 978-80-89161-26-3
4. Čo napísala Oľga Feldeková : výberová personálna bibliografia / Zost. Tatiana
Klimková. – Košice : Knižnica pre mládež mesta Košice, 2013. – 80 s. – Náklad 50 ks. –
ISBN 978-80-89161-27-0
5. Pôvodná slovenská tvorba pre deti a mládež za rok 2013 / Zost. Tatiana Klimková. –
Košice : Knižnica pre mládež mesta Košice, 2013. – 37 s. – Náklad 40 ks. – ISBN 97880-89161- 28-7
6. Vianočná knižka sa otvára : bulletin odporúčanej literatúry pre deti a mládež / Zost.
Tatiana Klimková, Kamila Prextová a kol. – Košice : Knižnica pre mládež mesta Košice,
2013. – 24 s. – Náklad 4000 ks. – ISBN 978-80-89161-29-4
7. Motivačné aktivity s detským čitateľom 3 : zborník príspevkov zo seminára konaného
v dňoch 20.-21. novembera 2013 / Zost. Kamila Prextová ; preklad Miron Pukan ; foto
Viera Ristvejová. – Košice : Knižnica pre mládež mesta Košice, 2013. – 51 s. – Náklad
250 ks. – ISBN 978-80-89161-30-0
Publikačná činnosť knižnice:
1. KLIMKOVÁ, Tatiana
Literatúra pre deti a mládež v Košiciach do roku 1945 / Tatiana Klimková.
In: Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc : zborník z konferencie /
Zost. Martina Feniková Čarnogurská, Angela Kurucová. - Košice : Štátna vedecká
knižnica, 2013, s. 270 – 277. - ISBN 978-80-85328-66-0.
2. PREXTOVÁ, Kamila
Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 / Kamila Prextová.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 21, č. 1/2013, s. 15-19.
3. PREXTOVÁ, Kamila
Noc literatúry 2013 / Kamila Prextová.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 21, č. 2/2013, s. 36-37.
4. PREXTOVÁ, Kamila
Mesiac autorského čítania už tretí rok aj v Košiciach / Kamila Prextová
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 21, č. 3/2013, s.15-19.
5. RISTVEJOVÁ, Viera
Číta celá rodina 2013 / Viera Ristvejová.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 21, č. 4/2013, s. 42-44.
6. RISTVEJOVÁ, Viera
Týždeň slovenských knižníc v Knižnici pre mládež mesta Košice / Viera Ristvejová.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 21, č. 2/2013, s.42.
7. ŠTEFANKOVÁ, Katarína
Zážitkové čítanie s enviromentálnym podtextom : pavučina života / Katarína Štefanková.
In: Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. Stupňa
základných škôl. – Roč. XVI., č. 6-7 (25.2.2013), s. 28-30.
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3.2.3 Metodika
 metodika mediálnych postupov za účelom propagácie knižnice a jej aktivít
a) osvědčila sa propagácia súčasne v printových, audio, audiovizuálnych médiách, na webe
a sociálnej sieti
b) osvedčilo sa pokračujúce spravodajstvo z väčších podujatí a projektov
 metodika spracovania knižničných podujatí
a) príprava na spracovávanie jednotnej formy autorských scenárov domácich knihovníčok
za účelom širšieho využitia.
3.2.4 Komunikácia
a) pravidelné tlačové správy z aktuálneho alebo
zaujímavého diania knižnice, rozosielané
všetkým typom populárnych médií
b) sprostredkovávanie vystúpení vedúcich
pracovníkov knižnice v médiách
c) sprostredkovávanie televíznych šotov
a rozhlasových záznamov z podujatí knižnice
d) propagácia aktivít knižnice v knihovníckych
médiách
e) sprostredkovávanie mediálneho partnerstva
f) pravidelné obnovovanie databázy kontaktov médií
Mediálne výstupy priamo nadväzovali na aktuálne dianie v knižnici, najpočetnejšie sú
počas najzaujímavejších aktivít – vlastných projektov, festivalov a iných významnejších
podujatí.
3.2.5 Knižnica pre mládež mesta Košice v regionálnej tlači
Knižnica pre mládež
In: Kam do mesta : kultúrno-spoločenský a informačný mesačník. – Roč. XIV., č. 1/2013, s. 4546.
Deti už nelákajú mayovky, a už ani Harry Potter / (krs)
In: Košický Korzár. - Roč. XVI., č. 20 (24. 1. 2013), s. 4.
SAMKOVÁ, Veronika
Divadlo Fígl – Rokec a Žužu / Veronika Samková ; foto Matrin Sirotňák.
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 2 (28.1.2013), s. 3.
Deti môžu prázdninovať v knižnici
In: kenoviny : elektronický mesačník mesta Košice. – Roč. 1, č. 2 (február 2013), s. 2.
www.kosice.sk
Hľadá sa vládca knižnice / (krs)
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 32 (7.2.2013), s. 4.
Kam za kultúrou a zábavou...
In Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 3 (11.2.2013), s. 8.
Knižnica pre mládež
In: Kam do mesta : kultúrno-spoločenský a informačný mesačník. – Roč. XIV., č. 2/2013, s. 4041.
Kam za kultúrou a zábavou...
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In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 4 (25.2.2013), s. 9-10.
HEGEDÜSOVÁ, Katarína
Prehľad košických knižníc / Katarína Hegedüsová.
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 4 (25.2.2013), s. 12.
ŠTEFANKOVÁ, Katarína
Zážitkové čítanie s enviromentálnym podtextom : pavučina života / Katarína Štefanková.
In: Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. Stupňa základných
škôl. – Roč. XVI., č. 6-7 (25.2.2013), s. 28-30.
Knižnica pre mládež
In: Kam do mesta : kultúrno-spoločenský a informačný mesačník. – Roč. XIV., č. 3/2013, s. 3435.
Zaostrite na mozog / kag
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 59 (11.3.2013), s. 4.
Závisí od kreativity / -bbIn: Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. – Roč. XXIII., č. 05 (6.3.2013), s. 19.
Literárne Košice...
In: Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. – Roč. XXIII., č. 05 (6.3.2013), s. 3.
Čarovanie s rozprávkami
In: Večer. – Roč. XXII (45), č. 7(8.3.2013), s.4.
Deň mozgu
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 63 (15.3.2013), s. 4.
Čítanie pre rodičov s deťmi
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 63 (15.3.2013), s. 4.
Kam za kultúrou a zábavou od 18.3. do 15.4.2013
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 5 - 6 (18.3.2013), s. 8.
Noc s Andersenom / EKA
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 5 - 6 (18.3.2013), s. 15.
VRÁBEĽ, Jaroslav
Rekordné dotácie EHMK: delili 3-miliónovú tortu / Jaroslav Vrábeľ
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 65 (18.3.2013), s. 2.
Zábudlivcom opäť odpustia pokuty / (nov)
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 65 (18.3.2013), s. 4.
Rozprávková noc v knižnici / (krs)
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 67 (20.3.2013), s. 2.
SAMBOR, Miroslav
Zbierajú knihy pre deti na Luníku IX / Miroslav Sambor.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 68 (21.3.2013), s. 2.
Čítaj mi mamička
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 69 (22.3.2013), s. 4.
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Deťom na Luníku IX pomôže s čítaním knižnica a verejná zbierka kníh
In: Košicko : regionálne noviny. – Č. 12, 22.marec 2013, s. 12.
Uličku remesiel zajtra zaplavia čitatelia / (nit)
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 72 (26.3.2013), s. 4.
Ako sa stať kráľom? / EKA
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 7 - 8 (15.4.2013), s. 8.
Z detektívky do rozprávky, z románu do učebnice / KRUK
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 7 - 8 (15.4.2013), s. 13.
Knižnica pre mládež
In: Kam do mesta : kultúrno-spoločenský a informačný mesačník. – Roč. XIV., č. 4/2013, s. 4142.
PREXTOVÁ, Kamila
Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 / Kamila Prextová.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 21, č. 1/2013, s. 15-19.
Knižnica pre mládež
In: Kam do mesta : kultúrno-spoločenský a informačný mesačník. – Roč. XIV., č. 5/2013, s. 47.
Poď von! : nočnou túrou za literatúrou
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 9 (6.5.2013), s. 1.
Nočnou túrou za literatúrou
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 9 (6.5.2013), s. 12.
Kam za kultúrou a zábavou od 6. do 20. mája 2013
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 9 (6.5.2013), s. 9.
Noc literatúry
In: Večer. – roč. XXII(45), č. 19 (10.5.2013), s.2.
Karnasová čítala Košičanom / (nov)
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 113 (17.5.2013), s. 4.
Sladké čítanie na Deň detí / EKA
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 10 (20.5.2013), s. 10.
Hevier pobeseduje o novej knihe
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 115 (20.5.2013), s. 4.
Knižnica pre mládež
In: Kam do mesta : kultúrno-spoločenský a informačný mesačník. – Roč. XIV., č. 6/2013, s. 4041.
PREXTOVÁ, Kamila
Noc literatúry 2013 / Kamila Prextová.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 21, č. 2/2013, s. 36-37.
RISTVEJOVÁ, Viera
Týždeň slovenských knižníc v Knižnici pre mládež mesta Košice / Viera Ristvejová.
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In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 21, č. 2/2013, s.42.
Mesiac čítania
In: Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. – Roč. XXIII., č. 13 (26.6.2013), s. 3.
Stredoeurópska literatúra ako na dlani
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 13 (1.7.2013), s. 10.
Maratón autorských čítaní sa ešte nekončí / EKA
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 14 (15.7.2013), s. 6.
Mesiac autorského čítania
In: Leto v parku : kultúrny informátor : júl – august. – Košice : Košice 2013, 2013. – skladačka.
Mesiac autorského čítania
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 152 (2.7.2013), s. 4.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 153 (3.7.2013), s. 2.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 157 (9.7.2013), s. 4.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 158 (10.7.2013), s. 4.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 160 (12.7.2013), s. 4.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 162 (15.7.2013), s. 4.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 164 (17.7.2013), s. 4.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 165 (18.7.2013), s. 4.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 166 (19.7.2013), s. 4.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 168 (22.7.2013), s. 2.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 169 (23.7.2013), s. 4.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 170 (24.7.2013), s. 2.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 171 (25.7.2013), s. 6.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 174 (29.7.2013), s. 2.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 175 (30.7.2013), s. 2.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 176 (31.7.2013), s. 4.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 177 (1.8.2013), s. 4.
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 180 (5.8.2013), s. 4.
Mesiac autorského čítania
In: Večer. – Roč. XXII(45), č. 24 (28.6.2013), s.2.
In: Večer. – Roč. XXII(45), č. 25 (3.7.2013), s.2.
In: Večer. – Roč. XXII(45), č. 27 (19.7.2013), s.2.
Mesiac čítania
In: Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. – Roč. XXIII., č. 14-15 (10.7.2013), s. 3.
Letný režim knižníc
In: Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. – Roč. XXIII., č. 14-15 (10.7.2013), s. 19.
Autorské čítanie je v polovici / (nit)
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 164 (17.7.2013), s. 4.
FELDEK, Ľubomír
Klobúk dolu pred Pavlom Kohoutom / Ľubomír Feldek
In: Sme : víkend. – Roč. 21, č. 167 (20.7.2013), s. 13.
ZAŤKOVÁ, Kristína
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Čítania v Košiciach majú úspech / Kristína Zaťková
In: Pravda. – Roč. XXIII, č. 169 (23.7.2013), s. 31.
Autorské čítanie dnes „zaklincujú“ / (nit)
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 180 (5.8.2013), s. 4.
V Kulturparku bude aj knižnica i folkloristi / (jav)
In: Večer. – Roč. XXII(45), č. 33 (30.8.2013), s.2.
PREXTOVÁ, Kamila
Mesiac autorského čítania už tretí rok aj v Košiciach / Kamila Prextová
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 21, č. 3/2013, s.15-19.
S knihou je nám dobre
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 203 (2.9.2013), s. 4.
Pomenujte pobočku podľa seba / (mal)
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 216 (16.9.2013), s. 2.
Pomenujte knižnicu / EKA
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 18(23.9.2013), s. 8.
Knižnica pre mládež
In: Kam do mesta : kultúrno-spoločenský a informačný mesačník. – Roč. XIV., č. 10/2013, s. 40.
Číta celá rodina
In: Kultúrny informátor : október. – Košice : Košice 2013, 2013. – skladačka.
In: Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. – Roč. XXIII., č. 21 (16.10.2013), s. 2.
Opäť „Číta celá rodina“ / EKA
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 20 (21.10.2013), s. 7.
Číta celá rodina
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 248 (24.10.2013), s. 4.
BELKOVÁ, Zuzana
Festival čítania / Zuzana Belková.
In: Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. – Roč. XXIII., č. 23 (13.11.2013), s. 19.
Nagyová Džerengová rozumie detskej duši / (nit)
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 266 (15.11.2013), s. 6.
TKÁČOVÁ, Alica
Mami, oci, poďme do knižnice / Alica Tkáčová.
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 22 (18.11.2013), s. 3.
Kam za kultúrou a zábavou
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. II., č. 22 (18.11.2013), s. 12.
Vianočná knižka sa otvorí už v pondelok / (nit)
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 278 (29.11.2013), s. 4.
RISTVEJOVÁ, Viera
21

Číta celá rodina 2013 / Viera Ristvejová.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 21, č. 4/2013, s. 42-44.
Knižnica pre mládež
In: Kam do mesta : kultúrno-spoločenský a informačný mesačník. – Roč. XIV., č. 12/2013, s. 55.
Gustáv Murín v knižnici
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 288 (11.12.2013), s. 4.
Rozprávkové Vianoce má aj Knižnica pre mládež / nit
In: Košický Korzár. – Roč. XVI., č. 298 (23.12.2013), s. 4.
Knižnica pre mládež mesta Košice - články na internete 2013
Tento rok ma patriť Košiciam. online .cit. 2013-01-03. Dostupné na internete:
<http://kultura.pravda.sk/na-citanie/clanok/137585-tento-rok-ma-patrit-kosiciam/>
Premietanie dokumentárnych filmov festivalu Jeden svet. online .cit. 2013-01-10.
Dostupné na internete:
<http://tak.dokniznice.sk/index.php/hlavna-stranka/entry/96-premietaniedokument%c3%a1rnych-filmov-festivalu-jeden-svet>
Knižnica pre mládež – slávnostný program Európskeho hlavného mesta kultúry
košice 2013. online .cit. 2013-01-12. Dostupné na internete:
<http://www.news.sk/rss/clanok/2013/01/126469/kniznica-pre-mladez-slavnostny-programeuropskeho-hlavneho-mesta-kultury-kosice-2013-kosice/>
Knižnica pre mládež mesta Košice. online .cit. 2013-01-16. Dostupné na internete:
<http://oc.kosice2013.sk/program/miesta/kniznica-pre-mladez-mesta-kosice/>
Otvárací ceremoniál EHMK Košice2013. online .cit. 2013-01-18. Dostupné na
internete:
<http://coskoro.sk/3305/otvaraci-ceremonial-ehmk-kosice2013-2>
Program k otváraciemu ceremoniálu Košice 2013 EHMK. online .cit. 2013-01-18.
dostupné na internete:
<http://www.kamdomesta.sk/kosice/vzdelavanie/kniznice/kniznice/kniznica-premladez/program-k-otvaraciemu-ceremonialu-kosice-2013-ehmk>
<http://www.sdetmi.com/2013/01/kniznica-pre-mladez-slavnostny-program-europskehohlavneho-mesta-kultury-kosice-2013-kosice/>
Sprievodné detské podujatia. online .cit. 2013-01-18. Dostupné na internete:
<http://www.visitkosice.eu/sk/podujatia/nase-tipy/otvaraci-ceremonial-ehmk-2013/sprievodnedetske-podujatia>
<http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=20&idm=0&prm1=2&prm2=1&prm3=5130 >
Úvodný ceremoniál Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. online .cit. 201301-19. Dostupné na internete:
<http://www.smahu.com/search/?q=slavnostne%20ucesy%20pre%20deti&searchtype=1&s=3>
22

Úvodný ceremoniál Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. online .cit. 201301-19. Dostupné na internete:
<http://bratislava.czechcentres.cz/program/event-details/uvodny-ceremonial-kosice-europskehlavne-mesto-kul/>
<http://tak.dokniznice.sk/index.php/hlavna-stranka/entry/80-otv%C3%A1rac%C3%ADceremoni%C3%A1l-ko%C5%A1ice-2013-eur%C3%B3pske-hlavn%C3%A9-mestokult%C3%BAry>
<http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=20&idm=0&prm1=2&prm2=1&prm3=5130>
Víkendový otvárací ceremoniál EHMK si naplno vychutnávajú aj tí najmenší / text
Katarína Bertičová. online .cit. 2013-01-20. Dostupné na internete:
<http://oc.kosice2013.sk/vikendovy-otvaraci-ceremonial-ehmk-si-naplno-vychutnavaju-aj-tinajmensi/>
<http://oc.kosice2013.sk/sk/page/2/>
<http://www.sdetmi.com/2013/01/nezblazni-sa-mamicka-kniznica-pre-mladez-kosice/>
Nezblázni sa, mamička. online .cit. 2013-01-23. Dostupné na internete:
<http://www.news.sk/rss/clanok/2013/01/251707/nezblazni-sa-mamicka/>
<http://www.news.sk/rss/link/2013/01/251707/nezblazni-sa-mamicka/>
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?typ=2&id=20&idm=0&prm1=2&prm2=1&prm3=5
153>
<http://www.sdetmi.eu/2013/01/23/nezblazni-sa-mamicka-kniznica-pre-mladez-kosice/>
<http://www.news.sk/rss/clanok/2013/01/247450/nezblazni-sa-mamicka-kniznica-pre-mladezkosice/>
<http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/nezblazni-sa-mamicka/>
<http://www.mickosice.sk/index.php?html=vyhladavanie.html&Rozbal=75681&ScrollTop=0>
Knihy sa stále čítajú. online .cit. 2013-01-25. Dostupné na internete:
<http://www.ssn.sk/knihy-sa-stale-citaju/>
Košickej Knižnici pre mládež rastie klientela. online .cit. 2013-01-25. Dostupné na
internete:
< http://tlacovespravy.wordpress.com/2013/01/25/kosickej-kniznici-pre-mladez-rastie-klientelafotogaleria/>
<http://velko-obchod.com/kosickej-kniznici-pre-mladez-rastie-klientela-fotogaleria/>
<http://www.lacnywebhosting.com/kosickej-kniznici-pre-mladez-rastie-klientela-fotogaleria/>
Celomestský metodický deň učiteľov a vychovávateľov / Eva Vinceová. online .cit.
2013-01-29. Dostupné na internete: <http://www.kosice.sk/article.php?id=12087>
Práca s knihou na hodinách slovenského jazyka a literatúry. online .cit. 2013-01-30.
Dostupné na internete:
<http://www.news.sk/rss/clanok/2013/01/326576/praca-s-knihou-na-hodinach-slovenskehojazyka-a-literatury/>
<http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=20&idm=0&typ=2&prm1=2&prm2=1&prm3=
5167>
Kráľ čitateľov Knižnice pre mládež mesta Košice. online .cit. 2013-02-04. Dostupné
na internete:
<http://tak.dokniznice.sk/index.php/hlavna-stranka/entry/141-kr%c3%a1%c4%be%c4%8ditate%c4%beov-kni%c5%benice-pre-ml%c3%a1de%c5%be-mesta23

ko%c5%a1ice>
Jarné prázdniny v knižnici pre mládež. online .cit. 2013-02-04. Dostupné na
internete:
<http://www.sdetmi.com/2013/02/jarne-prazdniny-v-kniznici-pre-mladezkosice/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+kamsdetmi+(S
+DE%C5%A4MI.com) >
<http://www.news.sk/rss/clanok/2013/02/388852/jarne-prazdniny-v-kniznici-pre-mladezkosice/>
<http://www.sdetmi.eu/2013/02/05/jarne-prazdniny-v-kniznici-pre-mladez-kosice/>
Hľadá sa čitateľ akému páru niet. online .cit. 2013-02-05. Dostupné na internete:
<http://www.cassovia.sk/news/18294>
<http://www.kamdomesta.sk/kosice/vzdelavanie/kniznice/kniznice/kniznica-pre-mladez>
<http://www.sdetmi.com/2013/02/kral-citatelov-kniznice-pre-mladez-kosice/>
Kráľ čitateľov Knižnice pre mládež. online .cit. 2013-02-06. Dostupné na internete:
<http://www.news.sk/rss/clanok/2013/02/409514/kral-citatelov-kniznice-pre-mladez-kosice/>
Kráľ čitateľov Knižnice pre mládež. online .cit. 2013-02-06. Dostupné na internete:
<http://www.sdetmi.com/2013/02/kral-citatelov-kniznice-pre-mladez-kosice/>
Nezblázni sa, mamička. online .cit. 2013-02-06. Dostupné na internete:
<http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/nezblazni-sa-mamicka-1/>
Jarné prázdniny v Knižnici pre mládež | Košice. online .cit. 2013-02-07. Dostupné na
internete: <http://www.sdetmi.eu/tagy/sr/>
Knižnica pre mládež mesta košice hľadá kráľa čitateľov. online .cit. 2013-02-07.
Dostupné na internete:
<http://www.ssn.sk/kniznica-pre-mladez-mesta-kosice-hlada-krala-citatelov/>
Hľadá sa vládca knižnice. online .cit. 2013-02-07. Dostupné na internete:
<http://kosice.korzar.sme.sk/c/6693557/hlada-sa-vladca-kniznice.html>
Knižnica pre prázdninujúcich školákov. online .cit. 2013-02-13. Dostupné na internete:
<http://www.cassovia.sk/news/18310>
Deti môžu prázdninovať v knižnici. online .cit. 2013-02-15. Dostupné na internete:
<http://www.kosice2013.sk/deti-mozu-prazdninovat-v-kniznici/>
Jarné prázdniny v knižnici. online .cit. 2013-01-17. Dostupné na internete:
<http://www.news.sk/rss/clanok/2013/02/533059/jarne-prazdniny-v-kniznici/>
Deň ľudovej rozprávky. online .cit. 2013-02-18. Dostupné na internete:
<http://www.dokniznice.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=8&layout=blog
&Itemid=83>
Na Aničke bude ihrisko pre hendikepovaných. online .cit. 2013-02-24. Dostupné na
internete:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6713256/na-anicke-bude-ihrisko-pre-hendikepovanych.html
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Literárne Košice Jána Štiavnického - XVIII.ročník. online .cit. 2013-02-25.
Dostupné na internete:
<http://tak.dokniznice.sk/index.php/hlavna-stranka/entry/186-liter%c3%a1rneko%c5%a1ice-j%c3%a1na-%c5%a1tiavnick%c3%a9ho-xviii-ro%c4%8dn%c3%adk>
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4 HOSPODÁRENIE
4.1 Rozpočet
Činnosť knižnice za rok 2013 bola zabezpečovaná z dotácií Mesta Košice,
z poskytnutých grantov a z vlastných príjmov. MZ v Košiciach schválilo na rok 2013 v rámci
programového rozpočetu mesta Košice na rok 2013 v Programe: 2 – Mesto kultúry
v podprograme 6 „Podpora kultúrnych zariadení“ pre Knižnicu pre mládež mesta Košice
bežný transfer na prevádzku vo výške 470.000 €. V mesiaci september 2013 bol schválený
upravený rozpočet, ktorý bol navýšený o dotácie podľa schválených grantov Ministerstva kultúry
SR v celkovej výške 37 730 €. Spolu s predpokladanými vlastnými príjmami organizácie
predstavovali celkové píjmy rozpočtované na rok 2013 sumu 541 950 €.
Bežný transfer k 31.12.2013 bol vyčerpaný do výšky 470.000 € t.j. 100 %. Skutočné
výnosy organizácie k 31.12.2014 predstavovali celkom 542 881,50 €.
Celkové náklady za sledované obdobie predstavovali spolu sumu 542 860,75 € čo je
100,17% plánovaného rozpočtu.
Hospodárenie knižnice za obdobie rok 2013 bolo ukončené ziskom vo výške 20,75 €.
4.2 Čerpanie rozpočtu
Ekonomicko-technický útvar pri maximálnom hospodárnom vynakladaní finančných
prostriedkov zabezpečoval za hodnotené obdobie úhrady najnevyhnutnejších nákladov
spojených so zabezpečením plynulej prevádzky knižnice.
V 1. štvrťroku 2014 boli zrealizované práce súvisiace s dokladovou inventarizáciou
a ročnou závierkou účtovného obdobia r. 2013 a s vypracovaním a odsúhlasením vzájomných
vzťahov subjektov v rámci konsolidovaného celku pre vykonanie konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2013.
V mesiaci február 2013 boli audítorskej spoločnosti ACCEPT AUDIT &
COUNSULTING, s r.o. Prešov odovzdané podklady na vykonanie na auditu ročnej účtovnej
závierky za rok 2013 v zmysle uzatvorenej zmluvy.
Na základe príkazu riaditeľa knižnice č. X/2013 zo dňa 07.11.2013 k ročnej
inventarizácii bola v mesiaci november a december vykonaná fyzická inventarizácia
nehnuteľného a hnuteľného hmotného a nehmotného majetku k 31.11.2013 a zahájená príprava
a realizácia dokladovej inventarizácie záväzkov, pohľadávok, cenín, peňažných prostriedkov,
finančných účtov, knižničného fondu a majetku Knižnice k 31.12.2013 k individuálnej
a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013.
K 31.12.2013 knižnica eviduje záväzky z obchodného styku v celkovej výške 435,32 €
v lehote splatnosti.
Rozpis záväzkov z obchodného styku:
Č. faktúry
Dodávateľ
Suma:
20138344
Orange
40,00
20138345
VVS
68,27
20138346
VVS
65,93
20138347
Finad Real
15,13
20138357
Hana Libová - BP
85,00
20138358
Slovak Telekom
23,50
20138359
Slovak Telekom
51,22
20138360
Slovak Telekom
188,33
20138361
TEHO
2,84
20138362
TEHO
6,78
Spolu:
547,00
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K 31.12.2013 knižnica neeviduje záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti.
K 31.12.2013 knižnica neeviduje pohľadávky z obchodného styku.

účet

Ukazovateľ

5 NÁKLADY CELKOM

Kumulatívna
skutočnosť k
31.12.2013

%
Kumulatívna
čerpania z skutočnosť k
roč. pl.
31.12.2012

Index
13/12

541 950,00

542 860,75

100,17

554 126,02

0,98

90 500,00

89 700,97

99,12

73 940,92

1,21

spotreba materiálu

36 000,00

37 693,39

104,70

27 766,29

1,36

spotreba DHIM

20 500,00

1 047,37

5,11

14 480,81

0,07

spotreba PHM

1 000,00

717,69

71,77

979,58

0,73

33 000,00

50 242,52

152,25

30 714,24

1,64

51 Služby celkom

65 700,00

70 869,19

107,87

84 152,96

0,84

oprava a údržba

500,00

812,46

162,49

7 889,32

0,10

náklady na reprezentáciu

200,00

826,74

413,37

737,58

1,12

cestovné

5 000,00

6 431,12

128,62

6 266,05

1,03

výkony spojov

6 000,00

5 831,65

97,19

4 986,96

1,17

ostatné služby

54 000,00

56 967,22

105,49

64 273,05

0,89

375 790,00

372 466,03

99,12

376 178,48

0,99

262 000,00

258 077,92

98,50

265 978,58

0,97

1 500,00

3 475,51

231,70

1 500,00

2,32

zákonné sociálne poistenie

91 290,00

89 633,14

98,19

87 260,02

1,03

zákonné sociálne náklady

21 000,00

21 279,46

101,33

21 439,88

0,99

350,00

640,96

183,13

2,50

256,38

350,00

640,96

183,13

2,50

256,38

1 000,00

824,24

82,42

60,00

13,74

1 000,00

824,24

82,42

60,00

13,74

7 000,00

6 762,60

96,61

18 731,62

0,36

0,00

286,00

0,00

2 295,32

0,12

Tvorba zákonných rezerv

5 000,00

5 676,60

113,53

5 412,30

1,05

Tvorba ostatných rezerv

2 000,00

800,00

40,00

11 024,00

0,07

1 600,00

1 596,10

99,76

1 055,26

1,51

1 600,00

1 596,10

99,76

1 055,26

1,51

10,00

0,66

6,60

4,28

0,15

10,00

0,66

6,60

4,28

0,15

541 950,00

542 881,50

100,17

554 694,34

0,98

15 200,00

14 913,20

98,11

15 272,70

0,98

0,00

0,00

0,00

68,40

0,00

15 200,00

14 913,20

98,11

15 204,30

0,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 Spotrebované nákupy celkom

spotreba energie

52 Osobné náklady celkom
mzdové náklady
ostatné osobné náklady

53 Dane a poplatky
ostatné dane a miestné poplatky
54 Ostatné náklady na prev.činnosť
Ostatné náklady na prev.činnosť
55 Odpisy a rezervy
Odpisy hmotného a nehmot. IM

56 Finančné náklady
Ostatné finančné náklady
59 Dane z príjmov

6 VÝNOSY CELKOM
60 Tržby za vlastné výkony v tom:
tržby za vlastné výrobky
tržby z predaja služieb
62 Aktivácia materiálu
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Upravený
rozpočet

64 Ostatné výnosy celkom

2 000,00

2 084,91

104,25

2 490,38

0,84

2 000,00

2 084,91

104,25

2 490,38

0,84

16 450,00

16 436,30

99,92

19 861,38

0,83

5 420,00

5 412,30

99,86

5 617,86

0,96

11 030,00

11 024,00

99,95

14 243,52

0,77

20,00

5,54

23,64

0,23

20,00

5,54

27,70

23,64

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

508 280,00

509 441,55

100,23

517 046,24

0,99

691 Výnosy z BT z rozpočtu obce

470 000,00

470 000,00

100,00

470 000,00

1,00

692 Výnosy z KT z rozpočtu obce

0,00

0,00

0,00

2 295,32

0,00

37 730,00

37 462,12

99,29

40 450,00

0,93

550,00

1 979,43

359,90

4 300,92

0,46

0,00

20,75

568,32

0,04

ostatné výnosy z prevádz.činnosti
65 Zúčtovanie rezerv
Zúčtovanie zákonných rezerv
Zúčtovanie ostaných rezerv
66 Finančné výnosy
Ostatné finančné výnosy- úroky
67 Mimoriadne výnosy
ostatné mimoriadne výnosy
69 Výnosy z transferov

693 Výnosy z BT zo ŠR a iných
697 Výnosy z BT od ostatných
Hospodársky výsledok
Pohľadávky

0,00

0,00

0,00

0,00

547,00

0,00

153,34

3,57

36,00

35,30

98,06

35,60

0,99

575,00

587,57

102,19

575,08

1,02

Záväzky
Prieme.prepoč. stav pracovníkov
Priemerný zárobok

Komentár k výsledkom hospodárenia KMK za rok 2013 tabuľke
Náklady
Celkové náklady príspevkovej organizácie KMK za 01-12/2013 predstavujú sumu
542 860,75 €, čo predstavuje 100,17 % upraveného rozpočtu.
Komentár k jednotlivým nákladovým položkám:
 Spotreba materiálu – nákup kníh do Fondu knižnice, materiál kancelársky, režijný
a pod. Počas obdobia 01-12/2013 sme postupne rozpustili sklad kníh vytvorený v rokoch 201112 v celkovej hodnote 17 346,64 €.
 Spotreba DrHM - organizácia v období od 10-12/2013 obstarala z vlastných
nasporených finančných prostriedkov nábytok do novootvorenej pobočky knižnice Litpark
v Kasárňach/Kulturpark (tvorený obojstrannými regálmi na knihy – 36 ks, vitrínami z plexiskla –
21 ks, obslužným pultom a kontajnermi so zásuvkami) v celkovej hodnote 20 572,80. Najprv
bol nábytok zaradený ako drobný hmotný majetok (cena žiadneho neprekročila 1 700 €),
organizácia sa rozhodla ho preradiť do odpisovaného majetku a v 12/2013 ho zaradila do
používania ako súbor hnuteľného majetku. Následne v mesiaci 01/2014 sme ho protokolárne
odovzdali mestu Košice. Z tohto dôvodu ostala táto rozpočtová položka nedočerpaná.
 Spotreba PHM – nákup PHM do služobného motorového vozidla.
Napriek
pravidelnému rozvozu kníh, účinkujúcich počas projektov a sťahovaniu pobočky z ulice D. Feju
do Kasární/Kulturpark sme ušetrili voči roku 2012 výdavky na PHM o 27 %.
 Spotreba energie – náklady na vodu, elektrinu a teplo na TÚV a kúrenie. Táto položka je
prečerpaná o 52,25 %.
Objektívne dôvody sú dva. Prvým je zmena spôsobu účtovania nákladov na teplo. V roku 2012
boli platby za teplo na Tajovského účtované ako zálohové platby a koncom roka 2012 bola
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vytvorená prevádzková rezerva na teplo vo výške 10 224 €. Na základe vyúčtovacej faktúry za
teplo za rok 2012 boli zálohy za rok 2012 preúčtované do nákladov ( oproti rozpusteniu
prevádzkovej rezervy na teplo). Platby za teplo v roku 2013 boli účtované podľa splátkového
kalendára ako opakované zdaniteľné plnenia priamo do nákladov.
Druhým dôvodom je nedoplatok za teplo za rok 2012 vo výške 4 478,54 € na Tajovského.
Vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2012 bola reklamovaná u dodávateľa BPMK . V decembri
2013 bol nedoplatok za teplo za rok 2012 čiastočne znížený dobropisom o 1 204,86 € na
celkových 3 273,68 €.
 Opravy a údržba – bežné prevádzkové opravy a servis služobného auta (prezutie).
Prečerpanie tejto položky má za následok poistná udalosť, ktorá je kompenzovaná na strane
výnosov v položke „Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti“ plnením z havarijného poistenia
motorového vozidla.
 Náklady na reprezentáciu -tvorilo občerstvenie pri akciách KMK. V rámci tejto
rozpočtovej položky sa financovali občerstvenie počas slávnostného otvorenia pobočky Litpark
v Kasárňach/Kulturpark a občerstvenie pre hostí počas projektov realizovaných v priebehu roka
2013. Na financovanie tejto položky neboli použité finančné prostriedky z BT mesta, ale dary
a dotácie sponzorov a partnerov projektov ( OZ Slniečkovo, České centrum Bratislava ).
 Cestovné – do tejto položky sú zahrnuté nielen cestovný výdavky zamestnancov na
služobné cesty, ale aj cestovné preplácané účinkujúcim v rámci projektov, ktoré boli hradené
z grantov MK SR.
 Výkony spojov – poštovné, náklady na telefóny a internet na všetkých pobočkách KMK.
 Ostatné služby – náklady na prenájom priestorov, náklady na servis počítačovej
techniky, upgrade softvérového vybavenia (ekonomický a pod.), odborné školenia, služby
technika PO a BOZP, audítorské služby.
Súčasťou tejto položky sú aj honoráre pre účinkujúcich v rámci projektov, ktoré boli hradené
z grantov MK SR
 Osobné náklady – mzdové náklady zamestnancov za 01-12/2013 priemerný zárobok bol
587,57 €. Priemerný ročný zárobok v našej organizácii nedosahuje ani 74 % priemernej mzdy
národného hospodárstva (803 €) napriek tomu, že naši pracovníci sú prevažne dlhoroční
a kvalifikovaní zamestnanci s odborným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.
 Ostatné osobné náklady – zahŕňajú odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru
najmä brigádnikov počas sťahovania Knižnice do Kasární/Kulturpark a organizátorom v rámci
projektov (tie však boli hradené z grantov MK SR). K prečerpaniu tejto položky došlo z dôvodu
neupravenia položky o výdavky v rámci projektov.
 Zákonné sociálne poistenie – zákonné odvody do SP a zdravotných poisťovní za
zamestnancov a odvody z dohôd v rámci projektov, ktoré v roku 2013 tvorili spolufinancovanie
realizovaných projektov.
 Zákonné sociálne náklady – náklady na tvorbu Sociálneho fondu, príspevky na stravné
lístky zamestnancov, odstupné (2 345 € - s jednou pracovníčkou bol v 01/2013 rozviazaný
pracovný pomer).
 Dane a poplatky – poplatky za komunálny odpad a notárske poplatky. Položka je
prečerpaná z dôvodu účtovaniu nákladov za odpad na účet 538 - ostatné dane a poplatky (v roku
2012 bol poplatok mestu za komunálny odpad zaradený na účet 518), kde nebol rozpočtovaný.
 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - ostatné prevádzkové náklady a náklady na
podujatia organizované KMK (napr. Noc s Andersenom a pod.), ktoré boli kompenzované napr.
účastníckym poplatkom na Noc s Andersenom, ( analytický účet 648 ).
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 Odpisy a rezervy – organizácia sa rozhodla odpisovať nábytok obstarný do Litparku
v celkovej výške 20 572,80. V mesiaci december bol uplatnený prvý mesačný odpis vo výške
286,00 €.

 Tvorba rezerv – organizácia vytvorila zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky za
rok 2013 a overenie účtovnej uzávierky audítorom. Prevádzkové rezervy neboli vytvorené.

 Finančné náklady – náklady na bankové poplatky a poistenie majetku a služobného
auta.

 Dane z príjmov – daň z úrokov na bežnom účte organizácie .
4.3 Čerpanie mzdového fondu
Čerpanie mzdového fondu k 31.12.2011 predstavuje 89,40 %-né plnenie a priemerná
mzda z priemerného fyzického stavu 36 pracovníkov činí 534,57 € na jedného pracovníka.
Priemerná mzda na jedného pracovníka z priemerného prepočítaného evidenčného stavu 36 činí
534,57 €.
4.4 Výnosy
Celkové výnosy príspevkovej organizácia KMK za rok 2013 boli vo výške 542 881,50 €
predstavujú 100,17 % upraveného rozpočtu.

4.4.1 Projekty a partneri
 Výnosy z BT zo ŠR – zúčtovanie grantov poskytnutých Ministerstvom kultúry SR na
projekty realizované KMK v roku 2013 v celkovej výške 37 730 € :
Literárne Košice Jána Štiavnického :
1 950 €
Mesiac autorského čítania :
22 960 €
Číta celá rodina :
5 500 €
Motivačné aktivity s detským čitateľom 3 : 2 320 €
Aby deti čítali :
2 000 €
Vianočná knižka sa otvára :
3 000 €.
 Výnosy z BT od ostaných - zúčtovanie darov a grantov poskytnutých mimo grantov zo
štátneho rozpočtu ( NO 4people na projekt „Knihy pre deti na Luníku IX“, dar primátora mesta
na Mesiac autorského čítania, finančné príspevky partnerov projektov – Českého centra,
Občianskeho združenia Slniečkovo, Slovenského zväzu knihovníkov a iných subjektov).
 Ostatné výnosy – preplatky za rok 2012, výnosy z akcií usporiadaných KMK
 Finančné výnosy – úroky z bežných účtov
 Výnosy z BT z rozpočtu obce – zúčtovanie bežných transferov od MMK; Za rok 2013
bol použitý a zúčtovaný celý bežný transfer poskytnutý mestom Košice v celkovej výške
470 000 €.
 Výnosy z KT z rozpočtu obce – organizácii neboli v roku 2013 poskytnuté žiadne
kapitálové transfery.
4.4.2 Špecifikácia príjmov a výnosov vlastnej činnosti k 31.12.2011 v €
 Tržby z predaja služieb – sú tvorené tržbami za zápisné, upomienky a rozmnožovacie
služby. Za rok 2013 vo výške 14 913,20 dosahujú 98,11 % plánovaných ročných tržieb. Tu
vidíme rezervy, preto sa na zvýšenie vlastných tržieb chceme sústrediť v roku 2014.
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Vlastné príjmy za rok 2013:
r. 2013
Zápisné
11 656,90
Upomienky
2 721,20
Rozmnožovacie práce
36,30
Strata kníh a časopisov
254,91
Strata preukazov
88,75
Burza kníh
644,35
Ostatné – manipul. poplatky
66,00
4.4.3 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti k 31.12.2013
Zúčtovanie zákonných rezerv za nevyčerpané dovolenky a prevádzkových rezerv
vytvorených v roku 2012 ( najmä na teplo vo výške 10 224 €).
Zúčtovanie zák. rezerv – nevyčerpaná dovolenka z roku 2012
vrátane soc. a zdrav. poistenia
5 412,30 €
Zúčtovanie R za nevyfakturované dodávky ( BPMK – teplo)
10 224,00 €
Zúčtovanie ZR za overenie ÚZ audítorom
800,00 €
Spolu
16 436,30 €
4.4.4 Špecifikácia výnosov z transferov k 31.12.2013
Výnosy z BT z rozpočtu obce
Výnosy z KT rozpočtu obce
Výnosy z BT od ostatných (ŠR)
Výnosy z BT od ostatných (mimo VS)
Spolu:

470.000,00 €
0,0 €
37 462,12 €
1 979,43 €
509 441,55 €

4.5 Prírastky a úbytky majetku k 31.12.2013
4.5.1 Prírastky majetku
a)
Drobný hmotný majetok (podsúvah. Ú.771)
Nadobudnutý z príspevku od zriaďovateľa
b)
OTE

16.719,50 €
2.039,07 €

4.5.2 Úbytky majetku
a) Umelecké diela (Ú 032)
b) Drobný hmotný majetok ( podsúvah. Ú 771 )
c) OTE

1 329,66 €
0€
0€

4.6 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok k 31.12.2013

Budovy
Samostatné HV a súbory HV
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý HM
Umelecké diela a zb.
Pozemky
Softwér

obstarávacia cena
0€
20 572,80 €
3.559,42 €
966,74 €
1.329,66 €
16.732,80 €
493,40 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok
Drobný HaNM (podsúvah. účet)
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121.669,88 €

zostatková cena
––––
20 286,80 €
0€
0€
0,00 €
16.732,80 €
0€

Knižničný fond (podsúvah. účet) - vlastný
Knižničný fond (podsúvah. účet) - zverený

557 434,78 €
109 860,12 €

4.7 Zostatky finančných účtov k 31.12.2013
bežný účet
18 061,61 €
účet sociálneho fondu
138,39 €
účet grantový fondu
208,95 €
pokladničná hotovosť
351,93 €
ceniny (stravné lístky)
2 214,00 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
20 874,88 €
4.8 Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu k 31.12.2013
Počiatočný stav k 01.01.2013
366,63 €
Prírastky SF
2 992,36 €
Úbytky SF - čerpanie na stravovanie
3 220,60 €
_____________________________________________________________
Zostatok SF k 31.12.2013
138, 39 €
4.9 Zákonný rezervný fond k 31.12.2013
Počiatočný stav k 01.01.2013
10.766,32 €
______________________________________________________________
Prírastok ZRF ( HV za rok 2012 - zisk)
Zostatok ZRF k 31.12.2013

568,32,- €
11 334,64,- €

Rezervný fond bol v roku 2013 navýšený podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva
o finančnom vysporiadaní zo rok 2012 o zisk za rok 2012 vo výške 568,32 €. V roku 2013 ZRF
nebol čerpaný.
5 ZÁVER
Knižnica pre mládež mesta Košice v rámci svojich finančných možností a vďaka
mnohým projektom, partnerom a darcom mohla splniť v roku 2013 svoje zámery a ciele na
podporu čítania. Počas roku 2013 pripravila množstvo veľkých projektov, vďaka ktorým vošla
ešte viac do povedomia obyvateľov mesta.
Naša knižnica sa stala už tretíkrát súčasťou najväčšieho stredoeurópskeho literárneho
festivalu Mesiac autorského čítania, kde sme pôsobili ako hlavný organizátor pre Slovenskú
republiku. Počas mesiaca júl, každý jeden večer sme zorganizovali autorské čítania spisovateľov
z nemecky hovoriacich krajín
Rok 2013 patril hlavne projektom Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Na záver
môžeme hodnotiť, že Knižnica pre mládež mesta Košice naplnila aj ciele a zámery EHMK 2013.
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6 PRÍLOHY
1. Prehľady o doplňovaní knižných fondov v roku 2013 – Prírastok kniťničného fondu za
rok 2013 – prísun na jednotlivé pracoviská knižnice v roku 2013
1/b Čerpanie finančných prostriedkov na nákup knižničných jednotiek
2. Stav knižničného fondu podľa jednotliých pracovísk k 31.12.2013
3. Upomínanie v roku 2013
4. Stratené a finančne nahradené knižničné jednotky za rok 2013
5. Burzy vyradených knižničných jednotiek v roku 2013
6. Čitatelia 2013
7. Výpožičky 2013
8. Vyhodnotenie ukazovateľov za rok 2013
9. Prehľad pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice
10. Zoznam pracovníkov k 31.12.2013

48

Príloha č. 1
Prehľad o doplňovaní knižničných fondov v roku 2013 – prírastok knižničného fondu za
rok 2013 – prísun literatúry na jednotlivé pracoviská v roku 2013
Knižničné jednotky získané
VOC
v eurách (€)
kúpa
dotácia
dary
Spolu:

MOC

13721,41
2000,00

19079,55
2864,84
1783,74
23728,13

15721,41

Prehľad knižničných jednotiek podľa formy
Knihy a špeciálne dokumenty
forma
zv.
brail
leporelo
hra
brož.
viaz.
Spolu:

Časopisy
tit.: 24
exempl.: 144
v hodnote: 2008,28 €

kn. jednotky
2478
344
379
3201

%
6
47
16
868
2264
3201

0,19
1,47
0,50
27,11
70,73
100

Odborná literatúra, noviny
tit.: 10
v hodnote: 282,85 €

Prehľad kníh a špeciálnych dokumentov podľa druhu a jazyka
druh
beletria pre deti a mládež
beletria pre dospelých
náučná lit. pre deti a mládež
náučná lit. pre dospelých

Spolu:

zv.
2421
474
213
93

%
75,63
14,81
6,65
2,91

3201

100

jazyk
pol.
nem.
maď.
rus.
angl.
čes.
slov.
Spolu:

zv.
2
2
2
1
12
18
3164
3201

%
0,06
0,06
0,06
0,04
0,38
0,56
98,94
100
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Príloha č. 1/b
Čerpanie finančných prostriedkov na nákup knižničných jednotiek
Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Spolu:

P2
P6
P1
P5
P12
Cp
P15
P26
P10
P24
P7
PV
P20
P25
P8
P21
P29
P22
P19
P9
P28
P32
P31
P27
P23
R

Pobočka
Kukučínova 2
Humenská 9
Nám. J. Mathého 1
Poľovnícka 8
B. Němcovej 27
Tajovského 9
ZŠ Družicová
ZŠ Jána Pavla II.
ZŠ Bukovecká
ZŠ Belehradská
ZŠ Jenisejská 22
Tajovského 9
ZŠ Bruselská
ZŠ Krosnianska 4
ZŠ Užhorodská
ZŠ Krosnianska 2
ZŠ Fábryho
ZŠ Maurerova
ZŠ Starozagorská
ZŠ Bernolákova
ZŠ Postupimská
ZŠ Janigová
ZŠ Juhoslovanská
ZŠ Čordáková
ZŠ Krásna n/Hornádom

Zväzky
Predajná cena € % z celk.prír.
355
2576,81
11,09
263
1884,26
8,22
242
1670,61
7,56
170
1274,76
5,31
149
1161,19
4,65
139
1327,23
4,34
135
1038,30
4,65
126
992,78
3,94
121
756,08
3,78
120
943,59
3,75
118
929,26
3,69
116
481,23
3,62
115
881,47
3,59
106
827,27
3,31
100
755,94
3,13
98
774,95
3,06
98
767,72
3,06
97
717,75
3,03
90
681,74
2,81
86
632,57
2,69
84
642,43
2,62
77
568,97
2,41
75
582,76
2,34
60
430,31
1,88
59
422,65
1,84
2
5,50
0,06
3201
23728,13
100

Prírastok knižničného fondu (počet exemplárov) za rok 2013
I.
II.
III.
predšk.vek ml.šk.vek st.šk.vek
Krásna literatúra
67
1360
905
Náboženská literatúra
11
1
Spoločenská literatúra
6
15
109
Prírodovedná literatúra
1
3
28
Technická literatúra
1
27
Iná náučná literatúra
5
Spolu:
74
1395
1070
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IIIA
mládež
89
6
95

IV.
dospelí
474
5
70
17
1
567

Príloha č. 2
Stav knižničného fondu podľa jednotlivých pracovísk KMK k 31.12.2013

Pracovisko
Cp Tajovského 9
P1 Nám. J. Mathého
P2 Litpark
P5 Poľovnícka 5
P6 Humenská 9
P7 ZŠ Jenisejská
P8 ZŠ Užhorodská
P9 ZŠ Bernolákova
P10 ZŠ Bukovecká
P12 B. Němcovej
P15 ZŠ Družicová
P19 ZŠ Starozagorská
P20 ZŠ Bruselská
P21 ZŠ Krosnianska 2
P22 ZŠ Maurerova
P23 ZŠ Krásna
P24 ZŠ Bernolákova
P25 ZŠ Krosnianska 4
P26 ZŠ Jána Pavla II.
P27 ZŠ Čordákova
P28 ZŠ Postupimská
P29 ZŠ Fábryho
P31 ZŠ Juhoslovanská
P32 ZŠ Janigova
Múzeum det. knihy
Riad. – Tajov. 9
Hos. Od. – Tajov. 9
Bg. Tajov. 9
Sklad Tajovského 9
Sklad Timonova
Sklad Humenská
Spolu:

Počet
Zverený
Vlastný majetok
Spolu:
k.j.
majetok
(hodnota v €)
7.535
5.619,98
13.376,69
18.996,67
8.160
12.857
10.315
9.607
4.684
7.048
4.249
5.108
8.878
5.687
5.797
6.696
7.308
5.626
2.873
6.990
5.396
6.153
4.672
5.301
4.559
5.785
5.055
4.601
31
11
72
15.766
18.964
21.820
217.604

2.642,42
4.325,74
4.003,28
2.043,23
1.221,78
3.013,22
1.276,15
2.108,44
3.311,53
1.457,37
2.506,65
1.995,83
3.038,41
2.497,54
878,61
2.237,11
2.029,79
1.908,53
1.772,18
2.250,17
1.518,58
2.188,16
1.668,82
1.441,46
18,74
29,17
13.846,49
10.182,93
17.276,73
100.309,03

31.134,70
53.658,94
36.974,49
48.298,89
22.773,19
21.954,36
17.156,43
16.912,39
31.522,08
26.204,94
18.528,33
27.666,95
23.347,00
16.316,54
10.077,40
28.359,54
20.339,41
26.439,97
13.831,08
15.907,06
17.972,83
19.542,43
18.247,44
8.977,56
148,33
97,43
592,74
2.323,36
7.274,25
10.722,96
606.679,67

33.777,67
57.984,69
40.977,77
50.342,13
23.994,96
24.967,57
18.432,59
19.020,82
34.833,61
27.662,31
21.034,98
29.662,78
26.385,41
18.814,08
10.956,01
30.596,64
22.369,20
28.348,49
15.603,26
18.157,23
19.491,41
21.730,59
19.916,26
10.419,02
116,17
148,33
621,91
16.169,84
17.457,18
27.999,69
706.988,70
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Príloha č. 3
Upomínanie za rok 2013
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pobočka
P6 Humenská 9
Cp Tajovského 9
P1
Nám. Nádeje 1
P12 B. Němcovej 27
P5
Poľovnícka 8
P15 ZŠ Družicová 4
P2
Litpark
P21 ZŠ Krosnianska 2
P20 ZŠ Bruselská 18
P26 ZŠ Jána Pavla II
P32 ZŠ Janigova 2
P29 ZŠ Fábryho 44
P25 ZŠ Krosnianska 4
P10 ZŠ Bukovecká 17

15.
16.
17.

0
2
36

11
11
12

14,90 €
12,45 €
12,00 €

2

10

12,00 €

19.

P7
ZŠ Jenisejská 22
P9
ZŠ Bernolákova 18
P24 ZŠ Belehradská 21
P23 ZŠ Rehoľná 2, KEKrásna
P19 ZŠ Starozagorská 8

8

9

10,50 €

20.

P22

ZŠ Maurerova 21

17

12

10,20 €

21.
22.

P8
P28

ZŠ Užhorodská 39
ZŠ Postupimská 37

18
11

13
7

10,00 €
9,85 €

23.

P27

ZŠ Čordákova 50

2

3

4,95 €

24.

P31 ZŠ Juhoslovanská 2
Spolu:

7

1

1,45 €
2 830,40 €

18.
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Napísané
190
353
219
154
195
69
50
23
0
118
14
0
25
17

Vrátené Hodnota v €
358
695,70 €
339
558,80 €
150
289,50 €
217
278,70 €
227
277,55 €
132
142,35 €
88
131,95 €
24
95,60 €
37
74,20 €
94
71,95 €
17
44,10 €
22
35,30 €
26
21,05 €
13
15,35 €

Príloha č. 4
Stratené a finančne nahradené knižničné jednotky za rok 2013

Por. Pobočka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

P12 B. Němcovej 27
P6
Humenská 9
Cp
Tajovského 9
P26 ZS Lechkého
P15 Družicová
P7
ZŠ J. Urbana
P32 ZŠ Janigova
P1 Nám. J. Mathého
P20 ZŠ Bruselská
P24 ZŠ Belehradská
P23 ZŠ Krásna
P25 ZŠ Krosnianska 4
P21 ZŠ Krosnianska 2
P5 Poľovnícka 8
P31 ZŠ Juhoslovanská
Spolu:

Zväzky
12
6
6
4
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
54

Hodnota
Poplatky
Spolu €
V€
49,26
12,00
61,26
27,44
9,00
36,44
26,85
9,00
35,85
26,96
6,00
32,96
18,83
3,00
21,83
17,86
1,50
19,36
14,87
3,00
17,87
12,65
4,50
17,15
13,39
3,00
16,39
16,04
16,04
10,52
3,00
13,52
8,94
3,00
11,94
4,02
3,00
7,02
3,92
3,00
6,92
2,09
3,00
5,09
253,64
66,00
319,64
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Príloha č. 5
Burza vyradených knižničných jednotiek za rok 2013

Počet zväzkov

Poradie Podujatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MAČ
VIRVAR – Bábkové divadlo
Hravenisko
Voda v meste
Detská poliklinika
Hrnčiarska ul.
Leto v parku
Hroncoland – ZŠ Hroncova
Číta celá rodina
Spolu:

Pobočka
Cp Tajovského 9
P28 ZŠ Postupimská
P6 Humenská 9
Litpark
P21 ZŠ Krosnianska 2
P22 ZŠ Maurerova
P8 ZŠ Užhorodská
P9 ZŠ Bernolákova
Spolu:

Burza kníh spolu:

54

V hodnote €

308 zv.
269 zv.
132 zv.
116 zv.
93 zv.
77 zv.
56 zv.
60 zv.
13 zv.
1.124 zväzkov

Počet zväzkov
62
29
28
28
18
12
7
1
185 zväzkov

1.309 zväzkov v hodnote 644,35 €

154 ,00
134,50
66,00
58,00
46,50
38,50
28,00
23,60
6,50
555,60

V hodnote €
31,15
14,40
14,00
14,00
7,20
4,80
2,80
0,40
88,75

Príloha č. 6
Čitatelia 2013
Január – december 2013
CP

Tajovského 9

MŠ
68

P1

OD BILLA

110

561

5

127

48

851

P2

Litpark

116

648

0

153

23

940

P5

Poľovnícka 5

155

630

249

96

77

1 207

P6

Humenská 9

448 1 357

0

131

67

2 003

P7

ZŠ Jenisejská 22

23

291

0

7

0

321

P8

ZŠ Užhorodská 39

80

165

0

1

10

256

P9

ZŠ Bernolákova 18

0

465

0

32

0

497

0

132

0

5

3

140

P12 B.Nemcovej 27

40

505

0

73

0

618

P15 ŽS Družicová 4

83

389

48

30

21

571

P19 ZŠ Starozagorská 8

15

225

0

0

8

248

P20 ZŠ Bruselská 18

47

488

2

0

28

565

P21 ZŠ Krosnianska 2

84

348

0

1

7

440

P22 ZŠ Maurerova 21

54

166

0

3

24

247

P23 ZŠ Rehoľná 2, Košice - Krásna

22

101

0

2

0

125

P24 ZŠ Belehradská 21

142

472

0

8

48

670

P25 ZŠ Krosnianska 4

22

373

0

4

20

419

P26 ZŠ Jána Pavla II

10

429

13

8

28

488

P27 ZŠ Čordákova 50

5

93

0

4

4

106

P28 ZŠ Postupimská 37

17

124

0

1

0

142

P29 ZŠ Fábryho 44

78

244

0

0

6

328

P31 ZŠ Juhoslovanská 2

1

97

0

3

9

110

P32 ZŠ Janigova 2

0

295

0

1

0

296

P10 ZŠ Bukovecká 17

SPOLU

ZŠ
nepl. ZŠ SŠaD nepl. D
516
0
309
28

Spolu
921

12 509
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Príloha č. 7
Výpožičky 2013
Január - december 2013
KNIHY Periodiká

Špeciálne

SPOLU

CP Tajovského 9

25 250

922

dokumenty
0

P1

OD BILLA

27 429

1 697

0

29 126

P2

Litpark

29 769

964

61

30 794

P5

Poľovnícka 5

23 488

1 623

170

25 281

P6

Humenská 9

26 735

2 383

0

29 118

P7

ZŠ Jenisejská 22

8 262

584

0

8 846

P8

ZŠ Užhorodská 39

5 950

1 076

0

7 026

P9

ZŠ Bernolákova 18

15 473

523

0

15 996

6 973

289

0

7 262

P12 B.Nemcovej 27

13 752

512

0

14 264

P15 ZŠ Družicová 4

13 118

607

0

13 725

8 047

279

0

8 326

P20 ZŠ Bruselská 18

14 741

640

0

15 381

P21 ZŠ Krosnianska 2

9 759

412

0

10 171

P22 ZŠ Maurerova 21

10 239

418

0

10 657

3 810

55

0

3 865

P24 ZŠ Belehradská 21

14 213

868

7

15 088

P25 ZŠ Krosnianska 4

10 512

1 078

0

11 590

P26 ZŠ Jána Pavla II

10 718

1 154

0

11 872

P27 ZŠ Čordákova 50

4 002

26

0

4 028

P28 ZŠ Postupimská 37

4 484

364

0

4 848

P29 ZŠ Fábryho 44

6 035

858

0

6 893

P31 ZŠ Juhoslovanská 2

3 711

420

0

4 131

P32 ZŠ Janigova 2

7 173

752

4

7 929

P10 ZŠ Bukovecká 17

P19 ZŠ Starozagorská 8

P23 ZŠ Rehoľná 2, Košice - Krásna

SPOLU

56

26 172

322 389

Príloha č. 8
Vyhodnotenie ukazovateľov za rok 2013
Počet
čitateľov

Výpožičky

Podujatia

CP

Tajovského 9

921

26 172

101

P1

OD BILLA

851

29 126

181

P2

Litpark

940

30 794

233

P5

Poľovnícka 5

1 207

25 281

182

P6

Humenská 9

2 003

29 118

274

P7

ZŠ Jenisejská 22

321

8 846

108

P8

ZŠ Užhorodská 39

256

7 026

117

P9

ZŠ Bernolákova 18

497

15 996

129

P10 ZŠ Bukovecká 17

140

7 262

62

P12 B.Nemcovej 27

618

14 264

81

P15 ZŠ Družicová 4

571

13 725

137

P19 ZŠ Starozagorská 8

248

8 326

108

P20 ZŠ Bruselská 18

565

15 381

111

P21 ZŠ Krosnianska 2

440

10 171

79

P22 ZŠ Maurerova 21

247

10 657

96

P23 ZŠ Rehoľná 2, Košice - Krásna

125

3 865

39

P24 ZŠ Belehradská 21

670

15 088

101

P25 ZŠ Krosnianska 4

419

11 590

84

P26 ZŠ Jána Pavla II

488

11 872

71

P27 ZŠ Čordákova 50

106

4 028

17

P28 ZŠ Postupimská 37

142

4 848

52

P29 ZŠ Fábryho 44

328

6 893

63

P31 ZŠ Juhoslovanská 2

110

4 131

24

P32 ZŠ Janigova 2

296

7 929

48

12 509

322 389

2 498
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Príloha č. 9
Prehľad pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice
Pobočka

Adresa

Sídlisko

P1

Mier, Nám. Nádeje 1, Košice

Košice - Sever

P2

Litpark, Kasárne/Kutlurpark Kukučínova 2, Košice

Košice - Juh

P5

Nezábudka, Poľovnícka 8, Košice

Košice - Západ

P6

Humenská 9, Košice

Košice - Západ

P7

ZŠ Jenisejská 22, Košice

Košice – Nad jazerom

P8

ZŠ Užhorodská 39, Košice

Košice - Juh

P9

CZŠ Bernolákova 18, Košice

Košice - Západ

P10

ZŠ Bukovecká 17, Košice

Košice – Nad jazerom

P12

OD Merkur, B. Nemcovej 27, Košice

Košice - Sever

P15

ZŠ Družicová 4, Košice

Košice – Nad jazerom

P19

ZŠ Starozagorská 8, Košice

Košice - KVP

P20

ZŠ Bruselská 18, Košice

Košice - Ťahanovce

P21

ZŠ Krosnianska 2, Košice

Košice – Dargovských hrdinov

P22

ZŠ Maurerova 21, Košice

Košice – Dargovských hrdinov

P23

ZŠ Rehoľná 2, Košice

Krásna nad Hornádom

P24

ZŠ Belehradská 21, Košice

Košice - Ťahanovce

P25

ZŠ Krosnianska 4, Košice

Košice – Dargovských hrdinov

P26

ZŠ Jána Pavla II., Košice

Košice - KVP

P27

ZŠ Čordáková 50, Košice

Košice - KVP

P28

ZŠ Postupimská 37, Košice

Košice - Dargovských hrdinov

P29

ZŠ Fábryho 44, Košice

Košice - Dargovských hrdinov

P31

ZŠ Juhoslovanská 2, Košice

Košice - Ťahanovce

P32

ZŠ Janigova 2, Košice

Košice - KVP
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Príloha č. 10
Zoznam pracovníkov k 31.12.2013
P.č. Titul

Meno a priezvisko

Pracovisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Alžbeta Antolíková
Eva Bujanská
Adriana Čurajová
Marcela Dávidová
Eva Dienešová
Judita Dudásová
Viera Eliášová
Mária Franková
Oľga Ficeriová
Agáta Halásová
Stanislava Handzoková
Viera Hiriaková
Renáta Hlivková
Hurná Iveta
Eva Janušová
Janka Karafová
Dagmar Kastellová
Tatiana Klimková
Katarína Komanová
Irena Kruciláková
Oľga Kuľhová
Timea Labinová
Nadežda Liptáková
Natália Loebeová
Zuzana Macorligová
Natália Malíková
Mária Miciková
Ľubica Pavíleková
Eva Petrášová
Kamila Prextová
Viera Ristvejová
Katarína Štefanková
Agnesa Tomášová
Dagmar Vaníková
Renáta Vrabecová
Slávka Zlaczká
Erika Zvarová
Mária Župová

P29 ZŠ Čordákova 50
P5 Nezábudka, Poľovnícka 8
vedúca útvaru knižnično-informačných služieb
P28 ZŠ Postupimská 37, P29 ZŠ Fábryho 44
P2 Litpark, P32 ZŠ Janigova
vedúca mimoškolských pobočiek, P2 Litpark
sekcia knižničného fondu
sekcia knižničného fondu
upratovačka
P24 ZŠ Belehradská 21
upratovačka
P26 ZŠ Lechkého 1
P1 Mier
riaditeľka
P2 Litpark
P12 Merkur
P31 ZŠ Juhoslovanská 2, P21 ZŠ Krosnianska 2
sekcia metodiky, bibliografie a komunikácie
personalistka a mzdárka
P8 ZŠ Užhorodská 39, P22 ZŠ Maurerova 21
P6 Humenská 9
P10 ZŠ Bukovecká 17, P19 ZŠ Starozagorská 8
P7 ZŠ Jenisejská 22
P6 Humenská 9
P5 Nezábudka, Poľovnícka 8
P2 Litpark
účtovníčka, sekretariát
sekcia metodiky, bibliografie a komunikácie
P7 ZŠ Družicová 4
vedúca útvaru odborných knižničných činností
sekcia metodiky, bibliografie a komunikácie
vedúca školských pobočiek; P25 ZŠ Krosnianska 4
P6 Humenská 9
materská dovolenka
materská dovolenka
P9 ZŠ Bernolákova 18, P23 ZŠ Rehoľná 2
P20 ZŠ Bruselská 18
sekcia knižničného fondu

Mgr.
Mgr.

Bc.

Mgr. et Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.

Bc.

Bc.

PhDr.
Ing.
Bc.
Ing.
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