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S P R Á V A 
o činnosti a hospodárení Vihorlatskej knižnice v Humennom za rok 

2015 
 
 
I. Úvod 

 
 Správa vychádza z plánu činnosti a hospodárení Vihorlatskej knižnice na rok 
2015, z analýzy vývoja za obdobie roka 2015. 
Činnosť knižnice bola zameraná na budovanie, uchovávanie knižničného fondu, jeho 
sprístupňovanie a poskytovanie používateľom knižnice, zabezpečenie prístupu 
verejnosti k  čo najširším informáciám. Organizovaním kultúrno-spoločenských 
a vzdelávacích podujatí zabezpečovala svojim používateľom uspokojenie ich 
kultúrno-vzdelávacích a záujmových potrieb. 
 
 

II. Úlohy a poslanie knižnice 
 
 Hlavný cieľ knižnice, zabezpečenie finančných prostriedkov na nákup 
knižničných informačných zdrojov – kníh, periodík bol splnený. V roku 2015 bolo 
oproti predchádzajúcemu roku viac prostriedkov na nákup literatúry, a to o 707,09 € 
viac. Vďaka tomu bol prírastok knižničných jednotiek kúpou 2 187 kn.j., ktorý bol 
oproti roku 2014 vyšší o 85 kn.j. Počet výpožičiek v roku 2015 bol 124 890. 
 Celková štatistika výkonov knižnice za rok 2015 aj s porovnaním 
s predchádzajúcim rokom je uvedená v Prílohe 1. 
 
 Ako regionálna knižnica i naďalej zhromažďovala, spracovávala 
a sprístupňovala informačné pramene z oblasti regionálnych dejín, kultúry, 
tradícií, významných osobností a udalostí spoločenského života v regióne. 
Metodicky usmerňovala a pomáhala obecným, mestským a školským knižniciam 
v regióne. 
 
 Vihorlatská knižnica sa zapojila aj v roku 2015 do Benchmarkingu knižníc. 
Zapojenie sa do tohto česko-slovenského projektu má byť pomôckou k zlepšovaniu 
činnosti a rozvoja knižnice, k hľadaniu optimálnych postupov a k efektívnejšiemu 
riadeniu inštitúcie. Výhodou je aj vzájomné porovnanie výsledkov s knižnicami 
s podobnými podmienkami(na Slovensku i v Čechách), kde sa do úvahy berie hlavne 
počet obyvateľov. Benchmarking pomáha  knižniciam nachádzať ich prednosti, ale aj 
nedostatky.  
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III. Základné činnosti knižnice 
 
1. Knižničné fondy 
 
Prírastok knižničných fondov za rok 2015 bol 2 280 kn.j., z toho kúpou bolo 
získaných 2 187 kn. j. Darom od autorov, čitateľov a organizácií bolo získaných 
85 kn.j. Ako náhrada za stratený dokument bolo spracovaných 8 kníh. Vyradených 
bolo 1 200 opotrebovaných dokumentov. Vyradené dokumenty boli ponúknuté 
čitateľom na burze kníh. Celkový stav fondu k 31.12.2015 bol 110 011 
knižničných dokumentov. 
 
Rozdelenie prírastku novej literatúry: 
 

Druh literatúry: rok 2014     % rok 2015     % 

odborná lit. pre dospelých 851 38,79 844 37,02 

krásna lit. pre dospelých 665 30,31 768 33,68 

odborná lit. pre deti 103 4,69 83 3,64 

krásna lit. pre deti 575 26,21 585 25,66 

S p o l u: 2 194 kn. j. 100,00 2280 kn. j. 100,00 

 
 
Prírastok odbornej literatúry pre dospelých podľa oddelení: 
 

Spoloč.-vedné odd. 467 kn. j. 

Náučné odd. 365 kn. j. 

Regionálne odd. 33 kn. j. 

Spolu: 865 kn. j. 

 
Nákup kníh bol realizovaný v spolupráci so slovenskými vydavateľstvami, ale hlavne 
s knižnými distribútormi, ktorí knižniciam poskytujú predaj kníh za zvýhodnené ceny. 
Vďaka tomu bola v roku 2015 získaná zľava  vo výške 6 096,45 €. V roku 2015 sme 
pri nákupe kníh najviac spolupracovali s vydavateľstvami Albatros Media, Ikar, 
Inform, Slovart, PT Marenčin, Artforum a knižnými distribútormi: knižný veľkoobchod 
Pemic, T.M.I. Hájik, Martinus, Ivan Lazík a ďalšími. 
 
Tak ako v minulých rokoch, aj v roku 2015 darovali knižnici svoje publikácie viaceré 
organizácie napr. vydavateľstvo Slovart, Aspekt, PT Marenčin a ďalšie, obecné úrady 
darovali publikácie o obciach, školy jubilejné publikácie. Ako dar bolo zapísaných 85 
kníh. (celý zoznam darcov sa nachádza v oddelení akvizície a katalogizácie) 
Náhrad za stratené knihy bolo zapísaných spolu 8.   
 
Knihy darovali aj spisovatelia: Dacej Vasiľ, Olejová Janka, Čurmová Viera, Antoňák 
Andrej a ďalší (zoznam v oddelení akvizície a katalogizácie). 
 
Všetky nadobudnuté dokumenty sú spracované v systéme Virtua. Nové bibliografické 
záznamy boli spracované na dokumenty, ktorých záznamy nie sú v databáze Class 
01. Pri existujúcom bibliografickom zázname boli urobené holdingy a pripojené 
exempláre. Priebežne boli opravované chybné záznamy. Spracované knižničné 
dokumenty boli opatrené ochrannými štítkami proti odcudzeniu. Knihy boli balené do 
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ochrannej fólie, mierne poškodené knihy boli svojpomocne opravované. Vo všetkých 
výpožičných oddeleniach bolo zabalených  
3 021 kn.j., opravených bolo 947 kn.j. 
 
   Balenie kníh:              Oprava kníh: 
Spoloč. -vedné odd.: 439 kn. j. ..........................   94 kn. j. 
Náučné odd.:                 358 kn. j. .......................... 151 kn. j.      
Beletria:                          1 086 kn. j. ........................... 183 kn. j. 
Odd. pre deti a ml.:         1 138 kn. j. .......................... 519 kn. j. 
 
Základné číselné ukazovatele o knižničnom fonde sú uvedené v prílohe č.1 – 
Štatistika výkonov. 
 

 
 
2. Čitatelia a návštevníci 
 
 
2.1 Čitatelia 
      
V roku 2015 bol celkový počet registrovaných čitateľov 5 234, čo je oproti roku 
2014 menej o 542 čitateľov. Z toho detí do 15 rokov bolo zaregistrovaných  
1 789, čo je oproti roku 2014 menej o 128. Zaznamenaný bol aj pokles nových 
čitateľov. V roku 2014 bol evidovaný počet nových čitateľov 951, no v roku 2015 bol 
takto evidovaný počet čitateľov 805. Je to spôsobené najmä klesajúcim počtom 
žiakov v školách i zrušením jednej strednej a jednej základnej školy v Humennom. 
Najviac registrovaných čitateľov Vihorlatskej knižnice je z mesta Humenné, tvorí ich 
až 3 183 z celkového počtu registrovaných čitateľov. Nasledujú čitatelia zo Sniny, 
ktorých 128, z Jasenova je 82 čitateľov, z Kamenice nad Cirochou je 66 čitateľov, 
z Udavského je 57 čitateľov a ďalší.  
Najstarší registrovaný čitateľ v roku 2015 mal 87 rokov. 

 
 
2.2 Návštevníci knižnice 
 
Celkový počet návštevníkov knižnice bol 41 892. 
 
Rozdelenie návštevníkov podľa poskytnutých služieb: 

- návštevníci podujatí: 4 345 z toho: deti do 15 rokov: 2 976 
                                                                  dospelí:           1 369 

- návštevníci výpožičných oddelení spolu: 37 547 z toho: 
                                  návštevníci výpožič. služieb:     33 277 (požičiavanie, prolongovanie) 

                                  návštevníci študovní:   3 105 
                                  návštevníci internetu v knižnici:  1 165 
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Návštevníci knižnice: 
 

Rozdelenie podľa 
služieb: 

  r.2014    r.2015 

Návštevníci výpož. služieb 34 017 33 277 

Návštevníci študovní 6 152 3 105 

Návštevníci internetu 1 430 1 165 

Návštevníci podujatí 4 487 4 345 

- z toho deti do 15 rokov 3 211 2 976 

Spolu: 46 086 41 892 

   
Služby knižnice využívali aj návštevníci online služieb: 
Počet vstupov do elektronického katalógu:  49 298 

 
 
3. Výpožičky 
 
Celkový počet výpožičiek v r. 2015 bol 124 890 knižničných dokumentov, čo je 
oproti roku 2014 menej o 6 397. Z celkového počtu výpožičiek tvorili absenčné 
výpožičky 102 859 knižničných dokumentov a prezenčné výpožičky 22 031 
knižničných dokumentov.  
 
Tematické rozdelenie výpožičiek: 
 

Druh literatúry    r.2014      %    r.2015      % 

Odborná lit. pre dospel.     38 910   29,64 40 465 32,40 

Krásna lit. pre dospelých    43 121 32,84   43 765 35,04 

Odborná lit. pre deti      9 009    6,86 5 288 4,23 

Krásna lit. pre deti    24 821  18,91 21 101 16,90 

Výpožičky periodík    15 426  11,75 14 271 11,43 

Spolu:  131 287 100,00 124 890 100,00 

 
 
Rozdelenie výpožičiek podľa oddelení: 
 

Oddelenia    r.2014      %     r.2015    % 

Spol.vedné,Náučné,Špec.sl.  50 777  38,68 53 358 42,73 

Krásnej lit. pre dospelých    43 121    32,84 43 765 35,04 

Odd. pre deti a mládež   36 620    27,89 27 304 21,86 

Bibliograf. inf. služieb        769 0,59     463 0,37 

      
 
V celkovom počte výpožičiek 124 890 boli zarátané všetky absenčné (102 859) 
i prezenčné (22 031) výpožičné transakcie vrátane prolongovania výpožičnej lehoty.  
Mesačný priemer v počte výpožičiek bol 10 407,5. Najviac výpožičiek bolo 
uskutočnených v mesiacoch marec (13 216) a apríl (11 500), najmenej v auguste  
(7 639). Celkovo vrátených kníh v roku 2015 bolo 61 536. Najaktívnejšou bola 
v roku 2015 dospelá čitateľka, ktorá urobila až 419 výpožičiek. Z čitateľov do 15 
rokov bola najaktívnejšia mladá čitateľka s 348 výpožičkami.  
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Zaregistrovaných a vybavených bolo 639 žiadaniek na rezerváciu dokumentov, čo je 
oproti roku 2014 menej o 110 žiadaniek. 
Prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby bolo vypožičaných 522 
dokumentov, čo je oproti roku 2014 menej o 148 dokumentov. Aktívna MVS 
(výpožičky iným knižniciam) tvorila 172 výpožičiek, čo je oproti roku 2014 menej o 23. 
V rámci MVS sme spolupracovali s 61 knižnicami - nárast o 5 knižníc oproti r. 2014. 
Z Vihorlatskej knižnice si prostredníctvom MVS vypožičala najviac kníh 
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, a to 11 kníh. 

 
 
4. Informácie 
 
Používateľom služieb knižnice bolo v priebehu roka poskytnutých 17 825 
bibliografických a faktografických informácií. Z toho na bibliografickom oddelení bolo 
poskytnutých 139 informácií s regionálnou tematikou. Bibliografické oddelenie 
budovalo výstrižkové albumy a v elektronickej podobe kartotéky regionálnych 
osobností, kartotéky informácií a pod. Podrobnejšie informácie v časti IV. 
Bibliograficko-informačná služba.  
Počet odoberaných periodík bol 70, z toho počet odoberaných regionálnych periodík 
bol 5. Periodiká sú sprístupnené verejnosti v čitárni VK, denná tlač je po mesiaci 
uložená na archiváciu. Okrem dennej tlače sú archivované všetky periodiká 
regionálneho charakteru a vybrané tituly odbornej tlače. Počas päťročnej archivácie 
sú periodiká na požiadanie sprístupnené čitateľom a používateľom knižničných 
služieb. 
 
 

5. Podujatia 
 
Pre čitateľov a širokú verejnosť bolo v roku 2015 zorganizovaných 337 výchovno-
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, čo je oproti r. 2014 menej o 14. Na 
podujatiach sa zúčastnilo 4 345 návštevníkov. Z celkového počtu podujatí bola 
informačná výchova pre žiakov základných a stredných škôl uskutočnená 60 krát.  
Pre deti a mládež bolo zorganizovaných 166 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo  
2 976 detských návštevníkov. Pre dospelých bolo zorganizovaných 171 podujatí 
a výstav, zúčastnilo sa ich 1 369 návštevníkov. 
Už tradične sa konalo aj vyhodnotenie regionálnej súťaže neprofesionálnych 
literárnych tvorcov Literárne talenty. XXXV. ročník v jazyku slovenskom hodnotili 
Markéta Andričíková a Marián Andričík – z Katedry slovakistiky FF UPJŠ v Košiciach. 
Hodnotených bolo 371 literárnych prác od 301 účastníkov. Garantom súťaže bola p. 
Helena Šramová. Zaujímavé boli i besedy s Michaelou Ellou Hajdukovou, Jankom 
Kerekešom ml., Andreou Rimovou, Borisom Voroňákom, ktoré viedla PhDr. Miriam 
Vojsová. 8. roč. literárnych talentov v jazyku rusínskom hodnotila Štefánia 
Levkaničová, garantom súťaže bola p. Mária Firkaľová.  
Veselo bolo aj počas Noci s Andersenom, pri Dni ľudovej rozprávky či pri detskom 
čitateľskom maratóne Čítajme si, ktorého sa zúčastnilo 880 žiakov ZŠ v Humennom. 
Okrem Vihorlatskej knižnice sa čítalo aj v školských knižniciach tunajších základných 
škôl: ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ J. Švermu a ZŠ Hrnčiarska. 
 
 



 8 

Spisovatelia, lektori, osobnosti na podujatiach: 
Na podujatiach organizovaných Vihorlatskou knižnicou sa zúčastnili spisovatelia, 
lektori, osobnosti kultúrneho a spoločenského života nielen z nášho regiónu, ale aj zo 
Slovenska. Medzi nich patrili: Markéta Andričíková, Marián Andričík, Janka Veselá, 
Štefan Kondis, Iveta Krajňáková, Igor Kozák, Ľubomír Dankanin, Adriana Karšková, 
Boris Voroňák, Lenona Štiblariková, Igor Fejko, Michaela Ella Hajduková, Janko 
Kerekeš ml., Andrea Rimová, Lukáš Gavaľa, Anna Macková, Emília Antolíková a iní. 
 
Spolupracujúce organizácie a školy: 
ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Humenné, Správa CHKO Východné Karpaty, 
CHKO Medzilaborce, Klub vojenskej histórie Beskydy, RÚVZ (Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva) Humenné, Skautský oddiel P. Bileca, Záchytný tábor 
v Humennom, OZ Róm Podskalka, RR Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR v Humennom, 
Spolok slovenských knihovníkov, Východoslovenské múzeum Košice, Klub 
dôchodcov, Mestský úrad mesta Humenné (Čítajme si), ZŠ a MŠ mesta Humenné 
i regiónu a stredné školy mesta Humenné a ďalší. 
 
Média: 
Dobrá spolupráca existuje aj s médiami ako sú: Humenský Korzár, Podvihorlatské 
noviny, Slovenský východ, HNTV, Naše Humenné, Humenčan online, Rádio Regina 
a Rádio Patria Košice (národnostné vysielanie v jazyku rusínskom a v jazyku 
ukrajinskom), v ktorých boli propagované podujatia a činnosť knižnice. 
 
Chronologický zoznam podujatí je uvedený v prílohe č. 2 
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IV. Bibliograficko-informačná činnosť 
 
Bibliografické oddelenie plnilo v priebehu roka okrem úloh vyplývajúcich z funkcie 
regionálnej knižnice aj ďalšie špeciálne úlohy, ktoré oddeleniu pribudli v rámci 
koordinácie práce. 
 
- k stálym činnostiam patrí  každodenná evidencia a monitoring dochádzajúcej  
  periodickej tlače, archivácia regionálnej tlače.  
- v priebehu roka boli pravidelne excerpované regionálne a vybrané celoslovenské 
  periodiká, v ktorých sa nachádzajú články o našom regióne. Vyexcerpovaných 
  a vložených do databázy systému Virtua bolo 157 bibliografických záznamov.  
- priebežne boli opravované chybné záznamy. 
- záznamy boli priebežne spracované do tematických výstrižkových albumov 
- v elektronickej podobe bol priebežne budovaný album regionálnych osobností 
- pokračovalo sa v budovaní fondu regionálnej literatúry. Do tohto fondu pribudlo 
  v minulom roku 33 publikácií. Získané boli prevažne darom od spisovateľov, 
  autorov a obcí. 
- podľa požiadaviek používateľov bolo vypracovaných 68 rešerší, pri ktorých bolo 
  použitých  2 388 záznamov. Zároveň bola poskytnutá aj konzultačná  poradenská 
  služba. (Zoznam rešerší v dokumentoch bibliografického oddelenia.) 
- na základe zhromaždených primárnych a sekundárnych prameňov regionálneho 
  zamerania bolo poskytnutých 129 používateľom 139 informácií, prezenčne 
  požičaných bolo 236 kníh a 227 periodík. 
- pre študentov stredných a základných škôl bola uskutočnená informačná príprava 
 12 krát, individuálna 9 krát. 
- v Rádiu Regina bola uverejnená 1 pozvánka (hlasová) na podujatie VK. 
- vydanie bibliografie: Dejiny numizmatiky v našom regióne. 
 
Iná činnosť v rámci knižnice 
  
V rámci koordinácie práce a služieb boli uskutočnené tieto aktivity: 
- komunikácia s autormi a vydavateľstvami pri organizovaní besied 
- príprava a moderovanie besied s: Andrea Rimová, Janko Kerekeš ml.,  
  Michaela Ella Hajduková, Boris Voroňák  

- spolupráca pri organizovaní podujatia: Noc s Andersenom; Spoznávajme aktivity  
  mladých Rómov. 
- grafické návrhy pozvánok a plagátov na podujatia 
- propagácia podujatí v médiách a FB 
- úprava a ukladanie fotografií na Facebook 
- spracovanie profilu a Fanpage Vihorlatskej knižnice na sociálnej sieti Facebook 
- editovanie stránky Tlačová agentúra knižníc (TAK) Vihorlatská knižnica 
- v priebehu roka sa pracovníčka bibliografického oddelenia podieľala na zastupovaní 
  vo výpožičných oddeleniach a sobotňajších službách knižnice 
- zúčastňovala sa na poradách a odborných seminároch organizovaných 
  nadriadenými inštitúciami 
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V. Metodika a poradenská služba 
 
Metodická a poradenská služba knižniciam: 
Vihorlatská knižnica metodicky usmerňovala a pomáhala mestským a obecným 
knižniciam v okr. Humenné, Snina a Medzilaborce. V rámci tejto činnosti bolo v roku 
2015 uskutočnených 8 metodických návštev, poskytnutých bolo 179 
telefonických konzultácií, 21 osobných konzultácií a 156 elektronickou poštou. 
 
Cieľom metodických návštev v knižniciach bolo: 
- previerka aktuálneho stavu knižníc (umiestnenie a prístupnosť, stav fondu, 
  denníky...) 
- poskytnutie odbornej metodickej pomoci (správne vedenie prírastkového zoznamu, 
  zoznamu vyradenej literatúry, denníky) 
- konzultovanie so starostami obcí o ďalšom fungovaní knižníc a o obnove činnosti 
  stagnujúcich knižníc  
- pomoc pri zrušení knižnice 
Metodické návštevy boli uskutočnené v týchto mestských a obecných 
knižniciach: 
Karná, Lieskovec, Závadka, Brekov, Dlhé nad Cirochou, Snina, Stakčín, Kolonica  
Cieľom osobných metodických konzultácií bolo: 
- pomoc pri ročnej štatistike 
- zaučenie nových knihovníkov 
- konzultácie k správnemu vedeniu prírastkového zoznamu a zoznamu vyradených  
  kníh 
- pomoc k príprave revízií KF 
- doplnenie potrebných tlačív v knižnici (denníky, knižné lístky, evidenčné listy, 
  prírastkové zoznamy...) 
- odovzdanie vyradených kníh z VK obecnej knižnici v Černine. 
Cieľom telefonických a mailových konzultácií bolo: 
- ročná štatistika 
- zapojenie sa do TSK a vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc  
- zisťovanie informácií o stave a fungovaní knižníc 
V rámci metodickej a poradenskej služby knižniciam boli uskutočnené ďalšie 
aktivity: 
- počas február - marec 2015 bola spracovaná ročná štatistika KULT MK SR 10-01  
  za VK, mestské a obecné knižnice okr. Humenné, Snina a Medzilaborce. Spolu bolo 
  spracovaných a zaregistrovaných 71 štatistických výkazov 
- údaje boli spracované do sumárov  a tabuliek  
- tlačenie a založenie ročných výkazov za rok 2014 obecných a mestských knižníc 
- spracovanie ročného štatistického výkazu KULT (MK SR) 2-01 O kultúrne    
  znevýhodnených skupín obyvateľstva za VK Humenné 
- aktualizovaný bol Adresár knižníc za rok 2015, (e-mailové adresy, kontaktné čísla) 
  
Vnútorná metodická činnosť: 
- zhromažďovanie a spracovanie podkladov pre Správu o činnosti a hospodárení VK 
  za rok 2015 
- zhromažďovanie a spracovanie podkladov pre Plán činnosti VK na rok 2016  
- v priebehu roka bola spracovaná mesačná štatistika základných ukazovateľov, 
  vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí (centrálny denník o činnosti 
  knižnice, skripty) 
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- pre potreby VÚC boli polročne vyhodnocované výsledky práce VK v hlavných 
  ukazovateľoch, úprava dlhodobého plánu pre VÚC 
- rozbory činnosti a hospodárenia VK za rok 2015 pre potreby VÚC 
- zapojenie VK do Benchmarkingu knižníc, spracovanie formulárov, vyhodnotenia a 
   porovnania 
- priebežne bola vykonávaná agenda grantového programu Kultúrne poukazy. 
  (Nahrávanie a archivácia kultúrnych poukazov- 553 ks. a následné vytvorenie 
  a odoslanie protokolu)                                                                 
- účasť a pomoc pri podujatí Noc s Andersenom a detskom čitateľskom maratóne –   
  Čítajme si ... na ZŠ J. Švermu, pomoc pri Literárnych talentoch 2015.  
- spracovanie, vydanie a distribúcia knižničného spravodajcu Knihovnícky obzor 
- zúčastňovanie sa porád a odborných seminárov konaných SNK v Martine 
  a Knižnicou P.O.Hviezdoslava v Prešove 
- zúčastňovanie sa sobotňajších služieb a zastupovanie vo výpožičných oddeleniach 
 
 
V rámci edičnej činnosti metodického oddelenia bola vydaná: 
- Správa o činnosti a hospodárení VK v Humennom za rok 2014 
- Plán práce na rok 2015 
- Knihovnícky obzor – knižničný spravodajca pre mestské a obecné knižnice okr. 
  Humenné, Snina a Medzilaborce r. 2015 

 
 
VI. Elektronizácia 
 
Vihorlatská knižnica je členom spoločného integrovaného systému Virtua 
v Knižničnom systéme SR. Posledná verzia programu KIS Virtua bola aktualizovaná 
v januári 2016. Počet PC bol 24, z toho s pripojením na internet pre verejnosť bolo 8 
PC. V priestoroch knižnice sa nachádza WIFI pripojenie. Informácie  o knižničnej 
činnosti sa k používateľom dostávajú cez webovú stránku knižnice www.vkhe.sk , 
facebook knižnice www.facebook.com/kniznica.humenne a internetový portál 
http://.tak.dokniznice.sk. 
 
 

VII. Priestorové podmienky, vybavenie knižnice 
 

Priestorové podmienky knižnice sú oproti predchádzajúcim rokom bez zmeny, 
knižnica sídli v účelovej jednoposchodovej budove. Celková plocha knižnice je  
1944 m2, z toho plocha pre návštevníkov knižnice je 1344 m2. Časť priestorov je 
prenajatá na obchodné a kancelárske účely. 
      
 

VIII. Personálna oblasť 
 
V roku 2015 v knižnici pracovalo 17 zamestnancov, z toho 16 žien. Knihovnícku 
činnosť vykonávalo 12 zamestnancov. Knihovnícku činnosť vykonávali podľa 
vzdelania 2 zamestnanci s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním, so 
stredoškolským knihovníckym vzdelaním pracovalo 10 zamestnancov.  
Pri neknihovníckych profesiách mal 2 zamestnanca vysokoškolské vzdelanie,  

http://www.vkhe.sk/
http://www.facebook.com/kniznica.humenne
http://.tak.dokniznice.sk/
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3 zamestnanci stredoškolské vzdelanie. Vo výpožičných službách pracovalo  
8 zamestnancov na dvojzmennú prevádzku. 
Vekový priemer zamestnancov bol 53,29 rokov. 
 
Zoznam pracovníkov podľa organizačných útvarov je uvedený v prílohe č. 4      
 
 
V priebehu roka sa jednotliví pracovníci zúčastňovali na poradách, seminároch 
a školeniach: 
M. Daňová:  
 - Porada riaditeľov regionálnych knižníc PSK – Knižnica POH Prešov  

- Odborné školenie elektronického kontraktačného systému v procese  
             verejného obstarávania – aplikácia v praxi 
 - Valné zhromaždenie SAR + odborný seminár – SNK Martin 
 - Seminár: Partnerské knižnice NRSR – Častá - Papiernička 
          - Rozbory činnosti knižníc Prešovského kraja za r. 2014 – Knižnica POH  
             Prešov 
 - Celoslovenská konferencia – Knižnice 2015 – Liptovský Ján 
          - Porada riaditeľov regionálnych knižníc Prešovského kraja 
 - Seminár: Poklady ukryté v knihách – 90. rokov knižnice POH Prešov,  
             10. výročie festivalu „Prešov číta rád“ 
 - Bibliotéka 2015 – Bratislava Incheba 
 - Odborný seminár + volebné valné zhromaždenie SAK – SNK Martin 
 - Odborný seminár: Digitálna knižnica a zvuková kniha – Knižnica POH Prešov 
 - Cena PSK a Cena predsedu PSK – Slávnostný večer spojený  
             s odovzdávaním cien v Divadle J. Záborského v Prešove 

- Finančná kontrola v praxi organizácii verejnej správy – od januára 2016  
             podľa nového zákona 
 
O. Halušková:  
 - Odborné školenie elektronického kontraktačného systému v procese  
             verejného obstarávania – aplikácia v praxi 
 - Seminár k ročnej mzdovej uzávierke v produkte SOFTIP SHR PLUS 
 - Pracovné stretnutie k centrálnemu konsolidačnému systému – konsolidácia  
             2014 
 - Školenie – prezentácia noviniek, vylepšení a postupov prác v aplikácii  
             ISPINZ 
 - Finančné výkazy subjektu verejnej správy pre rok 2015/2016 a spracovanie  
             konsolidačného balíka pre účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky  
             za rok 2015 
 
M. Kulanová:  
 - Odborné školenie elektronického kontraktačného systému v procese  
             verejného obstarávania – aplikácia v praxi 
 - Pracovné stretnutie k centrálnemu konsolidačnému systému – konsolidácia  
             2014 
 - Finančná kontrola v praxi organizácii verejnej správy – od januára 2016  
             podľa nového zákona 
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Z. Chalyová:  
 - Metodický seminár regionálnych metodikov Prešovského kraja - Prešov 
   - 15. pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS  
             v KIS Virtua - Martin 
 - Rozbory činnosti knižníc Prešovského kraja za rok 2014 – Prešov 
 - Metodický seminár metodikov a knihovníkov verejných knižníc Prešovského  
             kraja – Prešov 
 - Školenie pracovníkov regionálnych knižníc Prešovského kraja – Prešov 
 
H. Šramová:  
 - Koordinačná porada bibliografov - Prešov 
 - 15. pracovné stretnutie členov pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS  
             v KIS Virtua - Martin 
 - Prešovský bibliografický deň 2015 - Prešov 
 - Seminár: Poklady ukryté v knihách – Prešov 
 - Bibliotéka 2015 – Bratislava Incheba 
 - Školenie pracovníkov regionálnych knižníc Prešovského kraja – Prešov 
 
M. Vojsová:   
 - Koordinačná porada bibliografov - Prešov 
 - Prešovský bibliografický deň 2015 - Prešov 
 - Seminár: Poklady ukryté v knihách – Prešov 
 - Bibliotéka 2015 – Bratislava Incheba 
 
 
 

IX. Spolková činnosť 
      
Vihorlatská knižnica v Humennom je členskou knižnicou Slovenskej asociácie knižníc 
a inštitucionálnym členom Spolku slovenských knihovníkov. Taktiež je členom 
Konzorcia KIS3G a partnerskou knižnicou Parlamentnej knižnice NR SR. 
Individuálnymi členmi SSK sú: H. Ambrová, M. Boháčová, H. Bunganičová,  
M. Daňová, M. Firkaľová, A. Halická, O. Halušková, K. Hrebeňáková, M. Kleščová,  
E. Maticová, N. Pyteľová, H. Šramová, H. Šuľová a M. Vojsová. 
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X. Hospodárenie knižnice 
 
1. Finančné zabezpečenie 
 

Vihorlatská knižnica ako príspevková organizácia mala v roku 2015 schválený 
rozpočet z VÚC Prešov vo výške 231 767,00 €. Rozpočtovým opatrením došlo 
k zvýšeniu rozpočtovaných prostriedkov na 246 220,00 €. 
Granty z Ministerstva kultúry boli rozpočtované vo výške 7 000 € na knihy ako 
bežné prostriedky. Grant na Literárne talenty bol vo výške 500,00 €. Grant ako 
kapitál bol vo výške 0 €. Za kultúrne poukazy bol rozpočet vo výške 553,00 €. 
Celkove z MK za rok 2015 boli príjmy vo výške 8 053,00 €. 
Kapitálové výdavky na rok 2015 neboli schválené. 
Vihorlatská knižnica hospodárila aj s vlastnými príjmami, ktoré boli rozpočtované vo 
výške 37 393,00€, skutočnosť bola 38 015,58€. Z toho tržby z vlastnej knižničnej 
činnosti tvorili 13 322,29 €. Príjem za prenájom priestorov bol 6 374,04 €, za 
stravné lístky 6 706,94 €. Ďalšie príjmy boli za dobropisy 2 834,12 €, úroky zo 
Štátnej pokladnice boli 0,00 €. 
Počiatočný stav na účte k 1.1.2015 bol 8 778,19 €. 
VK v roku 2015 hospodárila s vlastnými prostriedkami v celkovej výške 
38 015,58 €. 
 
Na nákup literatúry bolo v r. 2015 z celkového rozpočtu vyčerpaných  
18 325,95 €: 
-  knihy:  z vlastných príjmov:     7 288,96 € 
  z VÚC:      3 483,99 € 
                    z grantu:                      7 000,00 € 

za kultúrne poukazy:       553,00 € 
Za periodiká: 3 247,50 €. Za knihy a časopisy bolo celkom vyčerpaných 21 573,45 €. 
 
2. Granty, nadácie, sponzori 
Rozdelenie finančných prostriedkov získaných z MK SR: 
- na nákup literatúry:  7 000,00 € 
- na kultúrne poukazy:     553,00 € 
- na Literárne talenty:     500,00 € 
Spolu:                        8 053,00 € 
 
Ďalšie prostriedky sme získali v rámci „sponzorských darov“ vo výške 250,00 €. 
Z MESTA HUMENNÉ na základe zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na 
kultúrne akcie Noc s Andersenom 100,00 €, na Literárne talenty 150,00 €. 
 
Projekty na získanie finančných prostriedkov vypracovali: 
Ing. Mária Daňová: Kultúrne poukazy – MK SR  
Helena Šramová: Nové knihy – nové informácie – MK SR 
                             Literárne talenty – MK SR 
                             Literárne talenty – Mesto Humenné 
Mária Boháčová, Anna Halická: Noc s Andersenom – Mesto Humenné 
Emília Maticová, Mária Kleščová: „Žijú medzi nami“ - Kultúrno-spoločenský večer   

 s OZ Róm Podskalky – Mesto Humenné 
 
Hospodárenie knižnice uvedené v prílohe č. 5  



 15 

Príloha č.1 

Štatistika výkonov za rok 2015 
 
 
1. Knižničný fond: 
 
Ukazovateľ 
 

Mer.j. Skutočnosť 
       2014 

     %  Skutočnosť 
       2015 

      % 

Celkový stav knižnič. fondu   kn.j. 111 193 100,00 110 011 100,00 

- z toho: odb. lit.pre dosp.    -„- 49 742 44,73 49 758 45,23 

              krásna lit. pre dosp.    -„- 36 239 32,59 35 903 32,64 

              odborná lit. pre deti    -„- 4 468 4,02 4 516 4,10 

              krásna lit. pre deti    -„- 20 744 18,66 19 834 18,03 

počet kniž. jedn. na 1 čitat.    -„- 19,25  21,02  

prírastky kniž. fondu spolu    -„- 2 194  2 280  

                   - z toho kúpou    -„- 2 102  2 187  

 úbytky knižničného fondu    -„- 588  1200  

 
2. Čitatelia a návštevníci: 
 
Ukazovateľ  Mer.j.  Skutočnosť 

      2014 
    % Skutočnosť 

        2015 
    % 

Počet registrovaných čitateľ. osoby 5 776  5 234  

                      - z toho deti osoby 1 917 33,19 1 789 34,18 

Počet návštevníkov knižnice osoby 46 086  41 892  

     - z toho návštev. podujatí osoby 4 487  4 345  

 

3. Výpožičky: 
 
Ukazovateľ Mer.j.    Skutočnosť 

         2014 
    % Skutočnosť 

       2015 
    % 

Počet výpožičiek celkom   kn.j. 131 287 100,00 124 890 100,00 

- z toho: odb. liter. pre dospelých    -„- 38 910 29,64 40 465 32,40 

          krásná liter. pre dospelých                -„- 43 121 32,84 43 765 35,04 

          odborná liter. pre deti    -„- 9 009 6,86 5 288 4,23 

          krásna liter. pre deti    -„- 24 821 18,91 21 101 16,90 

          výpožičky periodík    -„- 15 426 11,75 14 271 11,43 

prez. výpož. z celkov. počtu výp.    -„- 32 927 25,08 22 031 17,64 

počet výpož. na 1 čitateľa    -„- 22,73  23,86  
obrat knižničného fondu    -„- 1,19  1,14  
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Príloha č. 2 

Zoznam podujatí: 
 
Forma a názov podujatia: 
 
Marec: 
IP: Online katalóg – orientácia v knižničnom fonde 
IP: Primárne a sekundárne informačné pramene v ONL a ich využitie pri štúdiu 
P,B: TRÉNING PAMÄTI S EMÍLIOU ANTOLÍKOVOU 
Exkurzia v knižnici pre deti ZŠ Stakčín 
Exkurzia v knižnici pre deti ZŠ Pugačevovej v Hé 
TVORBA ŠPERKOV A VAJÍČOK 
TVORÍME VEĽKONOČNÉ VAJÍČKA 
B: Autorské čítanie – BESEDA S LENONOU ŠTIBLARIKOVOU 
B: KNIŽNICA VS. KNÍHKUPECTVO – BESEDA S IGOROM FEJKOM majiteľom 
    kníhkupectva ČAS NA TICHO 
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY 
NOC S ANDERSENOM 
RD: Boribón má narodeniny + exkurzia 2x 
BIP + HB: Knihy pre teenegerov 
Exkurzia + RD: Anička – múdra hlavička 
Exkurzia + RD: Boribón je chorý 
Exkurzia + RD: Boribón a balóniky 
Exkurzia + RD: Boribón je chorý 
Exkurzia + RD: Malulienka 
Exkurzia + RD: Boribón je chorý 
Exkurzia + RD: Psík Fúzik 
BIP + RD s rozprávkami P. Dobšinského 
Exkurzia + RD: Anička – múdra hlavička 2x 
Exkurzia + RD: Boribón je chorý 
BIP + RD: s rozprávkami P. Dobšinského 
BIP + HB: Knihy, ktoré sa vám budú páčiť 
BIP + RD: Kráľovský detektív Sebastián 
Exkurzia + RD: Príbehy zajačika Mateska 
BIP + RD: s rozprávkami P. Dobšinského 
Exkurzia + RD: Boribón je chorý 2x 
Exkurzia + RD: Boribón má narodeniny 
BIP + RD: Slušné správanie 
Popoludnie s rozprávkami 
BIP + RD: Kráľovský detektív Sebastián 
BIP + HB: Knihy Gabriely Futovej 
Exkurzia + RD: Rozprávky pre dievčatá a chlapcov 
BIP + HB: Knihy Gabriely Futovej 
BIP + RD: s rozprávkami P. Dobšinského 
BIP + RD: Bontón pre deti 
BIP + HB: Drzá Soňa 
RD: Malulienka 
Exkurzia + RD: Boribón je chorý 
BIP + RD: Bontón pre deti 
Exkurzia + RD: Boribón má narodeniny 
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BIP + HB: Poviedky pre mládež – Trapoška 
BIP + RD: Často si vymýšľam... 
BIP + RD: s rozprávkami P. Dobšinského 
RD: Malulienka 
Exkurzia + RD: Boribón je chorý 2x 
RD: Malulienka 
BIP + HB: Poviedky pre mládež – Izba snov 
BIP + RD: Často si vymýšľam 
BIP + RD: Rozprávky pre dievčatá a chlapcov 
Exkurzia + RD: Boribón má narodeniny 
BIP + RD: Hrôzostrašné rozprávky 
BIP + HB: Sci-fi a fantazijná literatúra 
BIP + ZČ: Ako skrotiť drzú Soňu 
RD: Malulienka 
BIP + RD: Pipi Dlhá Pančucha 
Exkurzia + RD: Boribón je chorý 2x 
BIP + RD s rozprávkami P. Dobšinského 
Exkurzia + RD: Boribón má narodeniny 
BIP + HB: Stále obľúbený Hitchcock 
BIP + RD s rozprávkami P. Dobšinského 
Exkurzia + RD: Boribón je chorý 
BIP + ZČ: Drzá Soňa 
RD: Malulienka 
BIP + HB: Stále obľúbený Hitchcock 
Popoludnie so sci-fi literatúrou 
 
Apríl: 
B: Beseda so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou 
B: Beseda s cestovateľom Jankom Kerekešom ml. 
Exkurzia, HB: Knihy pre teenagerov 
B: Beseda s kňazom D. Ondrejom – Liturgia v našom živote 
B: Beseda s pani Šľachtovou – 2. svet. vojna očami pamätníčky 
 
Máj: 
RD, Exkurzia v oddelení pre deti a mládež 
V: Panelová výstava „NATURE EXCELENTA“ 
KF: Beseda a premietanie filmu: LESY A ĽUDIA 
HB: Novinky v kníhkupectve „ČAS NA TICHO“ – Igor Fejko+VK HE 
B: Beseda so spisovateľkou Andreou Rimovou 
RD: Rozprávkové popoludnie v oddelení pre deti a mládež – (návšteva 
z utečeneckého 
        tábora) 
HB, IP: Už viem ako, už viem prečo 
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Jún: 
P: Joga smiechu s Lukášom Gavaľom 
VYHODNOTENIE LITERÁRNYCH TALENTOV V RUSÍNSKOM JAZYKU 
RD: Prvé rozprávočky 
ČITATEĽSKÝ MARATÓN: Čítajme si... 
VYHODNOTENIE LITERÁRNYCH TALENTOV V SLOVENSKOM JAZYKU 
P: Prednáška s videoprojekciou: Zem krásna neznáma: Koniec ropy 
 
Júl: 
RD: Popoludnie v knižnici: Už viem čo a už viem ako 
RD: Rozprávkové dopoludnie: Prvé rozprávočky 
 
September: 
IP + Exkurzia: Význam knižníc v súčasnosti 
B + VP: Vaše srdce je vo vašich rukách 
RD: Ľudové rozprávky 
RD: Strašidelné rozprávky 
E: Exkurzia pre ZŠ Podskalka 
 
Október: 
IP + E: Zoznámte sa s knižnicou 
RD + E: Hororové rozprávky 
B: Beseda so Štefanom Kondisom – Pápežské misijné diela 
B: Praktická apiterapia – liečba včelími produktmi 
B: Diabetes a zrak – beseda s Dr. Igorom Kozákom 
IP: Orientácia v knižnici 
IP: Vznik a vývoj MDT a jeho využitie v praxi 
IP: Zdroje informácií a práca s on-line katalógom 
DEŇ PSK – Kultúrno-spoločenský večer s OZ Róm Podskalka 
RD: Osobnosť Ľudovíta Štúra 
 
November: 
OVH: Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra 
IP: Stavanie fondu v NO 
IP: Využívanie primárnych a sekundárnych prameňov pri štúdiu 
IP: Nové knihy v oddelení beletrie 
IP: Využívanie slovníkov a encyklopédií v NO 
IP: Viete sa orientovať v oddelení beletrie 
B: Beseda o homeopatii 
 
December: 
B: Beseda s Borisom Voroňákom o knihe: Posledný po meči + uvedenie knihy do  
     života 
IP: Ako sa orientovať v knižnici 
IP: Orientácia v beletrii 
RD: Rozprávkové dopoludnie s knihou Bobula 
IP: Práca s on-line katalógom 
IP: Vznik a vývoj MDT a jeho využívanie v praxi 
IP: Inojazyčná literatúra 
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Podujatia, ktoré nie sú uvedené vyššie:  
K výročiam a udalostiam bolo zorganizovaných 157 panelových a knižných výstav, 
a 12x informačná výchova na bibliografickom oddelení. 
Celkovo bolo zorganizovaných  337 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3 837 
návštevníkov, z toho 2 826 detí do 15 rokov.  
 
Skratky:  
 
B: beseda      OVH: otvorená vyučovacia hodina 
IP: informačná príprava    P: prednáška 
ČM: čitateľský maratón    RD: rozprávkové dopoludnie 
E: exkurzia      SZ: slávnostný zápis 
HB: hovorená bibliografia    TD: tvorivé dielne 
KF: kombinovaná forma    ZČ: zážitkové čítanie 
VP: videoprojekcia 
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Príloha č. 3    

Edičná a publikačná činnosť:  
 
1. Vydané materiály: 
 

- PhDr. Miriam Vojsová:  
          - Plagáty k podujatiam, pozvánky, bibliografické letáky 

               - Dejiny numizmatiky v našom regióne. 
- Mária Firkaľová:  

          - Vihorlatská knižnica v médiách 2014. Výberová bibliografia.  
          - Vihorlatská knižnica v médiách 2008-2014. Výberová bibliografia. 

- Helena Šramová: Literárne talenty. Zborník prác účastníkov XXXV. ročníka 
regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov.  

- Bc. Zuzana Chalyová:  
          - Knihovnícky obzor 2015. Knižničný spravodajca pre obecné   
a mestské knižnice okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.  
          - Plán Vihorlatskej knižnice na rok 2015.  

                     - Správa o činnosti a hospodárení VK v Humennom za rok 2014.  
 
2. Články v tlači: 
 
     V priebehu roka 2015 bola činnosť knižnice propagovaná na stránkach 
regionálnych periodík: Podvihorlatské noviny, Slovenský východ, Humenský Korzár, 
Nove Žyttja a HNTV, Humenčan online, Rádio Patria Košice, Rádio Regina. Spolu 
bolo uverejnených 36 príspevkov. 
Zoznam príspevkov bol spracovaný vo výberovej bibliografii Vihorlatská knižnica 
v médiách 2015. 
 
3. Rešerše: 
 
     V priebehu roka bolo na požiadanie čitateľov vypracovaných  68 rešerší na rôzne 
témy. Zoznam rešerší sa nachádza v dokumentoch bibliografického oddelenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     



 21 

     Príloha č. 4 

Zoznam pracovníkov  
podľa organizačných útvarov v roku 2015: 
 
1. Riaditeľ: Ing. Mária Daňová 
 
2. Zástupca riaditeľa, vedúca služieb: Helena Šramová 
 
3. Útvar knižnično-informačných fondov:  
-  Oddelenie doplňovania a spracovania knižničných fondov:               
    Helena Šramová, Mária Firkaľová 
 
-  Oddelenie bibliograficko-informačných služieb: 
    PhDr. Miriam Vojsová 
 
4. Útvar knižnično-informačných služieb: 
-  Oddelenie literatúry pre deti a mládež:                        
    Mária Boháčová, Anna Halická 
 
-  Oddelenie beletrie pre dospelých: 
    Helena Bunganičová, Helena Šuľová 
 
-  Oddelenie spoločensko-vednej a náučnej literatúry:   
    Kvetoslava Hrebeňáková, Mária Kleščová, Emília Maticová,  Nadežda Pyteľová,  
                                                                                        
-  Oddelenie MVS:                                    
     Mária Firkaľová 
 
5. Útvar koordinácie a metodiky:                         
    Bc. Zuzana Chalyová  
 
6. Útvar ekonomicko-technickej činnosti:           
    Oľga Halušková – ekonómka 
    Ing. Mária Kulanová – ekonómka  
    Vladimír Hofman – vodič, údržbár 
    Mária Grešová – upratovačka 
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Príloha č. 5 

Hospodárenie knižnice: 
 
1. V ý n o s y: 
Tržby za vlastné výkony      13 659,60 € 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti        6 768,04 € 
Zúčtovanie rezerv               0,00 € 
Finančné výnosy – úroky               0,00 € 
Mimoriadne výnosy               0,00 € 
Výnosy z transferov                279 232,32 € 
 
V ý n o s y  s p o l u:             299 659,96 € 
 
2. N á k l a d y:                                                                                           46 954,79 € 
Spotreba materiálu              26 667,69 € 
Z toho: nákup kníh              18 325,95 € 
            nákup periodík       3 247,50 € 
Spotreba energie         20 287,10 € 
Spotrebné nákupy spolu:      51 488,11 € 
 

Služby spolu:          14 379,52 € 
Z toho: opravy a udržiavanie            468,00 € 
            cestovné               714,16 € 
            ostatné služby        13 197,36 € 
Osobné náklady                199 705,43 € 
Z toho: mzdy                 141 829,20 € 
            ostatné osobné náklady       48 082,16 € 
            zákonné sociálne náklady      11 251,93 € 
            ostatné sociálne poistenie               0,00 € 
Dane a poplatky           1 435,87 € 
Ostatné náklady na prevádzku                 0,00 € 
Odpisy a opravné položky       24 750,96 € 
Rezervy a opravné položky                 0,00 € 
Ostatné finančné náklady              22,44 € 
 

 
N á k l a d y  s p o l u:                287 249,01 € 
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením:            + 12 410,95 € 
Splatná daň z príjmov            777,63 € 
___________________________________________________________________ 
Výsledok hospodárenia po zdanení:            + 11 633,32 € 
 
3. V l a s t n é  p r í j m y: 
 
príjmy z knižničnej činnosti      13 659,60 € 
z prenájmu priestorov       6 374,04 € 
___________________________________________________________________________

S p o l u:           20 033,64 € 
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4. Tvorba odpisov, rezerv a opravných položiek: 
 
odpis budovy          21 759,00 € 
auto             2 200,08 € 
BIBLIOBOX               791,88 € 
rezervy a opravné položky                 0,00 € 

S p o l u:                   24 750,96 € 
 
5. Kapitálové prostriedky: 
 
 Kapitálové prostriedky na rok 2015 neboli pridelené. 
 
6. Záver: 
 
 Hospodársky výsledok knižnice za rok 2015 je zisk po zdanení vo výške 
+ 11 633,32 €.  
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Podklady pre správu: 
 
Knižničné fondy: Helena Šramová 
Bibliograficko-infor. činnosť : PhDr.  Miriam Vojsová 
Metodika a poradenská služba: Bc. Zuzana Chalyová 
Hospodárenie knižnice: Oľga Halušková 
Denník o činnosti knižnice 
KIS Virtua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Humennom: apríl 2016                                                  Ing. Mária Daňová 
                                                                                          riaditeľka VK Humenné 
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