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

2018 
 
 
I. Úvod 

 
 Správa vychádza z plánu činnosti a hospodárení Vihorlatskej knižnice na rok 
2018, z analýzy vývoja za obdobie roka 2018. 
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 2018 bolo 
oproti predchádzajúcemu roku viac o 11 154,99 € na nákup literatúry, a to z VUC       
17 000 € - účelovo na nákup kníh, z grantu z Fondu na podporu umenia 6 000 €. 
Vďaka tomu bol prírastok knižničných jednotiek kúpou 4 305 kn.j., ktorý bol oproti 
roku 2017 vyšší o 1 114 kn.j. Počet výpožičiek v roku 2018 bol 122 562. 
 Celková štatistika výkonov knižnice za rok 2018 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 a mestským knižniciam v regióne. 
 
 Vihorlatská knižnica sa zapojila aj v roku 2018 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.  
 
 



 4 

III. Základné činnosti knižnice 
 
1. Knižničné fondy 
 
Prírastok knižničných fondov za rok 2018 bol 4 305 kn.j., z toho kúpou bolo 
získaných 4 149 kn. j. Darom od autorov, čitateľov a organizácií bolo získaných 
143 kn.j. Ako náhrada za stratený dokument bolo spracovaných 11 kníh, povinných 
výtlačkov sme získali 2. Vyradených bolo 1 277 opotrebovaných dokumentov. 
Vyradené dokumenty boli ponúknuté čitateľom na burze kníh. Celkový stav fondu 
k 31.12.2018 bol 114 718 knižničných dokumentov. 
 
Rozdelenie prírastku novej literatúry: 
 

Druh literatúry: rok 2017     % rok 2018     % 

odborná lit. pre dospelých 1 512 47,38 1 898 44,08 

krásna lit. pre dospelých 800 25,07 1 152 26,76 

odborná lit. pre deti 135 4,23 200 4,65 

krásna lit. pre deti 744 23,32 1 055 24,51 

S p o l u: 3 191 100,00 4 305 100,00 

 
 
Prírastok odbornej literatúry pre dospelých podľa oddelení: 
 

Spoloč.-vedné odd.  1 073 kn. j. 

Náučné odd. 760 kn. j. 

Regionálne odd.  65 kn. j. 

Spolu: 1 898 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 2018 získaná zľava  vo výške 13 792,40 €. V roku 2018 
sme pri nákupe kníh najviac spolupracovali s vydavateľstvami Albatros Média, Ikar, 
Inform, Slovart, Wolters Kluwer, Don Bosco, Artforum a knižnými distribútormi: knižný 
veľkoobchod Pemic, T.M.I. Hájik, Martinus, Ivan Lazík, Partner Technic a ďalšími. 
 
Tak ako v minulých rokoch, aj v roku 2018 darovali knižnici svoje publikácie viaceré 
organizácie napr. vydavateľstvo Absynt, Krajské múzeum Prešov, Mestské kultúrne 
a osvetové stredisko v Snine, Únia žien Slovenska-okesná organizácia, Slovenská 
advokátska komora, Univerzitná knižnica v Bratislave, Podtatranská knižnica 
v Poprade, a ďalšie, obecné úrady     - publikácie o obciach(kompletný zoznam na 
oddelení akvizície) a ďalšie. Ako dar bolo zapísaných 208 kníh. (celý zoznam darcov 
sa nachádza v oddelení akvizície a katalogizácie) 
Náhrad za stratené knihy bolo zapísaných spolu 11.   
 
Knihy darovali aj spisovatelia: Havriľak Michal, Zelinka Milan, Hnát Andrej, Kondis 
Štefan, Mišková Mária, Hrubovčák Jozef, Jackanin Ivan a ďalší í (kompletný zoznam 
na oddelení akvizície ). 
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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 
ochrannej fólie, mierne poškodené knihy boli svojpomocne opravované. Vo všetkých 
výpožičných oddeleniach bolo zabalených 4 090 kn.j., opravených bolo 390 kn.j. 
 
   Balenie kníh:              Oprava kníh: 
Spoloč. -vedné odd.: 948 kn. j. ..........................   96  kn. j. 
Náučné odd.:                 712 kn. j. ..........................   46  kn. j.      
Beletria:                          1 180 kn. j. ...........................  81  kn. j. 
Odd. pre deti a ml.:        1 250 kn. j. ..........................  167  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 2018 bol celkový počet registrovaných čitateľov 4 554, čo je oproti roku 
2017 menej o 218 čitateľov. Z toho detí do 15 rokov bolo zaregistrovaných         
1 766, čo je oproti roku 2017 menej o 123. Zaznamenaný bol pokles nových 
čitateľov. V roku 2017 bol evidovaný počet nových čitateľov 1 036, no v roku 2018 
bol takto evidovaný počet čitateľov 767.  
Najviac registrovaných čitateľov Vihorlatskej knižnice je z mesta Humenné, tvorí ich 
až 2 691 z celkového počtu registrovaných čitateľov. Nasledujú čitatelia zo Sniny, 
ktorých je 124, z Brekova je 77 čitateľov, z Jasenova je 75 čitateľov, z Kamenice    
nad Cirochou je 67 čitateľov, a ďalší.  
Najstarší registrovaný čitateľ v roku 2018 mal 86 rokov. 

 
 
2.2 Návštevníci knižnice 
 
Celkový počet návštevníkov knižnice bol 40 875. 
 
Rozdelenie návštevníkov podľa poskytnutých služieb: 

- návštevníci podujatí: 6 839 z toho: deti do 15 rokov: 4 225 
                                                                  dospelí:           2 614 

- návštevníci výpožičných oddelení spolu: 34 036 z toho: 
                                  návštevníci výpožič. služieb:     29 209 (požičiavanie, prolongovanie) 

                                  návštevníci študovní:   3 677 
                                  návštevníci internetu v knižnici:  1 150 
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Návštevníci knižnice: 
 

Rozdelenie podľa 
služieb: 

   r.2017    r.2018 

Návštevníci výpož. služieb 30 343 29 209 

Návštevníci študovní 2 328 3 677 

Návštevníci internetu 1 287 1 150 

Návštevníci podujatí 6 870 6 839 

- z toho deti do 15 rokov 3 652 4 225 

Spolu: 40 828 40 875 

   
Služby knižnice využívali aj návštevníci online služieb: 
Počet vstupov do elektronického katalógu:  5 124. 

 
 
 
3. Výpožičky 
 
Celkový počet výpožičiek v r. 2018 bol 122 562 knižničných dokumentov, čo je 
oproti roku 2017 viac o 5 989. Z celkového počtu výpožičiek tvorili absenčné 
výpožičky 96 927 knižničných dokumentov a prezenčné výpožičky 25 635 
knižničných dokumentov.  
 
 
Tematické rozdelenie výpožičiek: 
 

Druh literatúry    r.2017      %    r.2018      % 

Odborná lit. pre dospel.  34 787 29,84 35 667 29,10 

Krásna lit. pre dospelých 44 818 38,45 44 622 36,41 

Odborná lit. pre deti 4 760 4,08 5 820 4,75 

Krásna lit. pre deti 20 970 17,99 22 474 18,33 

Výpožičky periodík 11 238 9,64 13 979 11,41 

Spolu: 116 573 100,00 122 562 100,00 

 
      
 
V celkovom počte výpožičiek 122 562 boli zarátané všetky absenčné (96 927) 
i prezenčné (25 635) výpožičné transakcie vrátane prolongovania výpožičnej lehoty.  
Mesačný priemer v počte výpožičiek bol 10 213. Najviac výpožičiek bolo 
uskutočnených v mesiacoch marec (12 290), október (11843) a novemberr (11 927), 
najmenej v júli (8 566). Najaktívnejšou bola v roku 2018 dospelá čitateľka, ktorá 
urobila až 278 výpožičiek. Z čitateľov do 15 rokov bola najaktívnejšia mladá čitateľka                    
s 395 výpožičkami.  
Zaregistrovaných a vybavených bolo 448 žiadaniek na rezerváciu dokumentov, čo je 
oproti roku 2017 menej o 216 žiadaniek. 
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Prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby bolo vypožičaných                    
434 dokumentov, čo je oproti roku 2017 viac o 17 dokumentov. Aktívna MVS 
(výpožičky iným knižniciam) tvorila 94 výpožičiek, čo je oproti roku 2017 menej  o 23.  
V rámci MVS sme spolupracovali s 45 knižnicami. Z Vihorlatskej knižnice si 
prostredníctvom MVS najviac kníh vypožičali: knižnica Mateja Hrebendu Rimavská 
Sobota, Tekovská knižnica v Leviciach. Najviac požičiavame z knižníc: SNK Martin, 
ÚK SAV Bratislava, ŠVK Prešov.  

 
4. Informácie 
 
Používateľom služieb knižnice bolo v priebehu roka poskytnutých 18 999 
bibliografických a faktografických informácií. Z toho na bibliografickom oddelení bolo 
poskytnutých 188 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 93, 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 2018 zorganizovaných 379 výchovno-
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, čo je oproti r. 2017 viac o 20.                 
Na podujatiach sa zúčastnilo 6 839 návštevníkov. Z celkového počtu podujatí bola 
uskutočnená informačná výchova pre žiakov základných a stredných škôl 36 krát.  
Pre deti a mládež bolo zorganizovaných 176 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo  
 4 225 detských návštevníkov. Pre dospelých bolo zorganizovaných 203 podujatí 
a výstav, zúčastnilo sa ich 2 614 návštevníkov. 

- Už tradične sa konalo aj vyhodnotenie regionálnej súťaže neprofesionálnych 
literárnych tvorcov Literárne talenty. XXXVIII. ročník v jazyku slovenskom 
hodnotili Markéta Andričíková a Marián Andričík – z Katedry slovakistiky FF 
UPJŠ v Košiciach. Hodnotených bolo 269 literárnych prác od 178 účastníkov. 
Garantom súťaže bola p.  Bc. Zuzana Chalyová a PhDr. Miriam Vojsová.  

- V rámci celoslovenského podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva.     
sa uskutočnilo podujatie pod názvom: „Václav Pankovčín v Humennom ožíva“,                  
na ktorom sme  priblížili život a tvorbu nášho rodáka Václava Pankovčína.            
V tomto roku by sa bol dožil 50-tky.  

- V spolupráci s koordinátorkou ochrany detí pred násilím Mgr. Janou Buričovou 
z ÚPSVaR Humenné sa uskutočnilo pre deti MŠ v Humennom séria 6 podujatí 
pod názvom: „ KOZMO a jeho dobrodružstva“ ako prevencia šikany a násilia 
pre deti v predškolskom veku. 

- Zaujímavé boli i ďalšie besedy, výstavy, rozprávkové dopoludnia pre deti, 
zážitkové čítania, veselo bolo aj počas Noci s Andersenom.  

 



 8 

 
 
Chronologický zoznam podujatí je uvedený v prílohe č. 2 
 
 
Spisovatelia, lektori, osobnosti na podujatiach: 
 
Na podujatiach organizovaných Vihorlatskou knižnicou sa zúčastnili spisovatelia, 
historici, umelci, fotografi,  osobnosti kultúrneho a spoločenského života nielen 
z nášho regiónu, ale aj zo Slovenska. Medzi nich patrili: Radoslav Turík,                      
Martin Drobňák, Lenka Šingovská, Markéta Andričíková, Marián Andričík,                        
Anna Macková, Anna Capová, Mária Lukačová, Jana Andruchová, Mária Ďugošová, 
Marián a Anna Šimkulicovci, Milan Kuruc, Lenona Štibláriková, Adriana Ščepániková,  
Michaela Mydlová, Dušan Mikolaj, Jožko Jenčo, Martin Demjan, Alexander Daňo 
Peter Salašovič, Jozef Laursky, Tomáš Leňo a iní. 
 
 
 
Spolupracujúce organizácie a školy: 
 
ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Humenné, Správa CHKO Východné Karpaty,  
Klub vojenskej histórie Beskydy, RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) 
Humenné, Skautský oddiel P. Bileca, Krízové centrum v Humennom, Únia žien,                  
OZ Zelený kameň, OZ ONTIS, LZ VLK, Východné Karpaty, Spolok slovenských 
knihovníkov, Východoslovenské múzeum Košice, 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: Podvihorlatské noviny, Humenské 
noviny, Slovensko, Humenčan online, HNTV, Nove Žyttja, Národnostno-etnické 
vysielanie Slovenského rozhlasu v Košiciach, v ktorých boli propagované podujatia 
a činnosť knižnice. 
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IV. Bibliograficko-informačná činnosť 
 

• Činnosť Bibliografického oddelenia zabezpečuje jeden pracovník.  

• Najnáročnejšou pracovnou činnosťou, ktorá sa udiala v roku 2018 na Oddelení 
bibliografie bol prechod bibliografického spracovania článkov z pravidiel 
AACR2 na pravidlá RDA. Pri tvorbe záznamov bola implementovaná nová 
„Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel 
RDA“, ktorou sa naďalej kooperuje činnosť s Národnou knižnicou pri vytváraní 
záznamov pre súborný katalóg „Slovenská knižnica“. Touto hlavnou činnosťou 
regionálna bibliografka rieši a zodpovedá za odbornú a vecnú úroveň 
spracúvaných bibliografických záznamov a informácií na celoštátnej úrovni 
v databáze, ktorá umožňuje hromadný prístup k záznamom nielen pre 
používateľov Vihorlatskej knižnice, ktoré sú v  súborných katalógoch, akým je 
katalóg „Slovenská knižnica“, postavený na KIS Virtua. 

• Ďalšou pracovnou činnosťou, ktorú zabezpečuje bibliografka je 
zhromažďovanie, odborné spracúvanie, uchovávanie, ochraňovanie a 
sprístupňovanie regionálneho knižničného fondu. Bibliografka kompletizovala 
a bibliograficky spracovala úplné bibliografické záznamy z článkov periodickej 
tlače, prevažne regionálneho charakteru. V databáze Virtua vytvárala návrhy 
Personálnych a Korporatívnych autorít.  

• Do databázy bolo vložených a opravených 201 bibliografických záznamov.  

• V  zmysle zákona č. 212/1997 Z.z. a jeho doplnení zákonom č. 182/2000 Z.z. 
a 535/2003 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických 
publikácií Oddelenie bibliografie naďalej získavalo a uchovávalo periodickú 
tlač s regionálnou pôsobnosťou – Podvihorlatské noviny, Sninské noviny,             
My-Noviny východu, Hrušovské noviny, Humenský expres 

• Hlavnú skupinu používateľov v roku 2018 tvorila študujúca mládež a dospelí 
používatelia. V roku 2018 navštívilo Oddelenie bibliografie 107 používateľov.  

• Používatelia si z fondu regionálnej literatúry na prezenčné účely vypožičali 138 
kníh a 150 periodík. 

• Priebežne sa vybavovali konzultačné služby -telefonické a elektronické 
požiadavky čitateľov knižnice.  

• Bibliografka poskytla 188 bibliografických a faktografických informácií. 

• Na Oddelení bibliografie sa vykonávajú aj rešeršné služby. V roku 2018 sa 
zhotovilo 25 rešerší, používateľom sa poskytlo 910 záznamov z týchto rešerší. 
Zároveň sa poskytla metodická pomoc čitateľom pri vyhľadávaní požadovanej 
literatúry v oddeleniach knižnice a metodická pomoc pri rešeršovaní, ak bol 
záujem čitateľa vyhotoviť si rešerš doma.  

• Vykonáva monitoring dennej tlače. 

• Kopíruje články, ktoré súvisia s regiónom. 

• Eviduje a odborne spracováva dochádzajúcu periodickú tlač.  

• Eviduje nové prírastky do fondu regionálnej literatúry. 

• V roku 2018 pokračovala v získavaní a spracovávaní výstrižkov zo súčasnej 
tlače. Tieto výstrižky sa uchovávajú v Albumoch výstrižkov a v Albumoch 
osobností, ktoré sú uchovávané na Oddelení bibliografie chronologicky.  

• Pre stredné školy sa poskytli BIP v počte 1.   

• Bibliografka sa v roku 2018 zúčastnila Krajskej koordinačnej porady 
bibliografov regionálnych knižníc Prešovského kraja, ktorú zorganizovala SNK 
v spolupráci s Krajskou knižnicou v Prešove 13.2.2018. 
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Iná činnosť v rámci knižnice 
 

• Tvorba a realizácia marketingových plánov, propagácia a prezentácia 
knižnično-informačných produktov a služieb 

• Zverejňovanie informácií bibliografka realizuje prostredníctvom Profilu a Fan 
stránky Vihorlatskej knižnice na sociálnej sieti Facebook. 

• V roku 2018 bolo na Facebooku uverejnených 164 informácií o činnosti 
knižnice, pozvánky na podujatia knižnice, fotoreportáže z podujatí, informácie 
o knižných novinkách vo fonde VK, zaujímavosti zo sveta kníh, pripomienky 
významných udalostí. Zvyšujúce sa povedomie o knižnici sa odrazilo aj na 
rastúcej návštevnosti sociálnej siete a dosahu na cieľovú skupinu. 
Zaznamenaný bol aj vyšší nárast počtu čitateľov a fanúšikov knižnice, ktorí 
komunikujú s knižnicou cez správy na Messengeri Facebooku. Táto 
skutočnosť vyplýva najmä z toho, že používatelia majú svoje mobilné telefóny 
stále so sebou a tak komunikácia cez aplikácie je pre nich rýchlejšia 
a pohodlnejšia, ako cez službu napr. Spýtajte sa knižnice. Najviac fanúšikov 
a priateľov má knižnica vo veku 18-24 rokov. Z tohto počtu je takmer 70% 
žien, mužov 30%. Ľudia, ktorí sa zaujímajú o príspevky knižnice sú najmä zo 
Slovenska, druhé miesto patrí Českej republike a tretie Spojenému kráľovstvu. 
Najväčší dosah na ľudí mala pozvánka zo 4.4.2018, ktorú videlo viac ako 
2200 ľudí.  

• Zabezpečuje uverejňovanie pozvánok na podujatia do lokálnych printových 
periodík i internetových regionálnych web stránok. 

• Bibliografka samostatne vytvára grafické návrhy pozvánok, letákov, tlačovín 
pre organizáciu podľa zadania a ich grafické spracovanie aj sama realizuje, 
vyrobí a dodá na propagáciu. V roku 2018 vytvorila 24 grafických návrhov.  

• Komplexne zabezpečuje a koordinuje podujatia vo VK, od jej prípravy 
a komunikácie s hosťom besedy, vypracovanie scenára, až po moderovanie. 
Taktiež spolupracuje pri iných podujatiach knižnice. V roku 2018 realizovala 
a spolupodieľala sa na 4 podujatiach – Beseda so spisovateľom Dušanom 
Mikolajom, Literárne talenty, Čítajme si..., Vichodňarske rozpravočki. 

• Bibliografka vykonáva aj činnosť, ktorá nie je v náplni jej práce a to 
zhotovovanie trvalých obrazových záznamov – fotografií  -z podujatí knižnice, 
následná postprodukcia týchto fotografií, selekcia a výber fotografií pre účely 
knižnice, ktorými propaguje svoju činnosť na web stránke, v médiách a na 
sociálnej sieti. V roku 2018 takto vytvorila 19 albumov fotografií z podujatí.  
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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 
2018 uskutočnených  3 metodické návštevy, poskytnutých bolo 43 telefonických 
konzultácií, 8 osobných konzultácií a 109 elektronickou poštou. 
- aktualizovaný bol Adresár knižníc za rok 2018, (e-mailové adresy, kontaktné čísla) 
 
Cieľom metodických návštev v knižniciach bolo: 
- previerka aktuálneho stavu knižníc (umiestnenie a prístupnosť, stav fondu, 
  denníky...) 
- poskytnutie odbornej metodickej pomoci knihovníkom obecných knižníc 
- konzultovanie so starostami obcí o ďalšom fungovaní knižníc a o obnove činnosti 
  stagnujúcich knižníc  
- doplnenie potrebných tlačív v knižnici (denníky, knižné lístky, evidenčné listy, 
  prírastkové zoznamy...) 
Metodické návštevy boli uskutočnené v týchto obecných knižniciach: 
  Medzilaborce, Udavské, Kamienka, 
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...) 
Cieľom telefonických a mailových konzultácií bolo: 
- ročná štatistika, pomoc pri spracovaní ročného výkazu o knižnici 
- zisťovanie informácií o stave a fungovaní knižníc 
 
Vnútorná metodická činnosť: 
- zhromažďovanie a spracovanie podkladov pre Správu o činnosti a hospodárení VK 
  za rok 2018 
- bola spracovaná ročná štatistika KULT MK SR 10-01 za VK  
- zhromažďovanie a spracovanie podkladov pre Plán činnosti VK na rok 2018  
- v priebehu roka bola spracovaná mesačná štatistika základných ukazovateľov, 
  vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí (centrálny denník o činnosti 
  knižnice, skripty) 
- pre potreby VÚC boli polročne vyhodnocované výsledky práce VK v hlavných 
  ukazovateľoch, úprava dlhodobého plánu pre VÚC 
- rozbory činnosti a hospodárenia VK za rok 2018 pre potreby VÚC 
- zapojenie VK do Benchmarkingu knižníc, spracovanie formulárov, vyhodnotenia a 
  porovnania 
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- priebežne bola vykonávaná agenda grantového programu Kultúrne poukazy. 
  (Nahrávanie a archivácia kultúrnych poukazov- 295 ks. a následné vytvorenie 
  a odoslanie protokolu)   
                                                               
- zúčastňovanie sa porád a odborných seminárov konaných SNK v Martine 
  a Knižnicou P.O.Hviezdoslava v Prešove 
 
V rámci edičnej činnosti metodického oddelenia bola vydaná: 
- Správa o činnosti a hospodárení VK v Humennom za rok 2017 
- Plán práce na rok 2018 

 
 
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    
7PC. 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. 
 
 

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 1374 m2. Časť priestorov je 
prenajatá na obchodné a kancelárske účely. 
      
 

VIII. Personálna oblasť 
 
V roku 2018 v knižnici pracovalo 16,00 zamestnancov (prepočítaný stav), z toho 
15,00 žien. Knihovnícku činnosť vykonávalo 11,00 zamestnancov. Knihovnícku 
činnosť vykonávali podľa vzdelania 4 zamestnanci s vysokoškolským 
knihovníckym vzdelaním, so stredoškolským knihovníckym vzdelaním 
pracovalo 7 zamestnancov.  
Pri neknihovníckych profesiách mali 2 zamestnanci vysokoškolské vzdelanie,  
3 zamestnanci stredoškolské vzdelanie. Vo výpožičných službách pracovalo  
8 zamestnancov na dvojzmennú prevádzku. 
Do zamestnaneckého pomeru bol prijatý 1 pracovník (od 1.05.2018). 
Jeden zamestnanec - pani Nadežda Pyteľová, odišla do starobného dôchodku  
k 30.04.2018.  
 
Vekový priemer zamestnancov bol 52,69 rokov. 
 
Zoznam pracovníkov podľa organizačných útvarov je uvedený v prílohe č. 4      
 

http://www.vkhe.sk/
http://www.facebook.com/kniznica.humenne
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V priebehu roka sa jednotliví pracovníci zúčastňovali na poradách, seminároch 
a školeniach: 
M. Daňová:  

- Porada riaditeľov kultúrnych organizácií  PSK v Bardejovské kúpele 
- Valné zhromaždenie SAK v SNK Martin        

 - Porada riaditeľov regionálnych knižníc PSK- Knižnica POH Prešov 
          -  Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc – Knižnica POH Prešov  
           - Odborný seminár-školenie o Ochrane osobných údajov v zmysle nového 
             Nariadenia EU o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných  
              údajov č. 2016/679 („GDPR“) 
            - Divadlo A.Duchnoviča: Cigánka Lorda Stanlyho 
          - Rozbory činnosti knižníc Prešovského kraja za r. 2017 – Knižnica POH  
             Prešov 
           - Komunitna knižnica 2018 –Hornozemplínska knižnica Vranov n/T / Domaša- 
              Dobrá 
           - Valné zhromaždenie SAK – SNK Martin 
 - Porada riaditeľov regionálnych knižníc PSK- Knižnica POH Prešov 
           - Valné zhromaždenie SAK – SNK Martin 
           - Celoslovenská odborná konferencia „ KNIŇICE 2018“ SAV Bratislava 
 - Porada riaditeľov kultúrnych organizácii PSK  
           - Školenie v IS –Spin-Evidencia žiadosti o úpravu rozpočtu na strane OvZP  
             PSK – Úrad PSK 
           - BIBLIOSFÉRY 2018 – Jasná  
 - Cena PSK a Predsedu PSK v Divadle Jonáša Záborského Prešov 
  
 
O. Halušková:  
 - Konsolidovaná účtovná závierka 2018 – seminár – Košice 
           - Ročné zučtovanie dane za rok 2017 – seminár- Humenné 
           - Školenie: Evidencia majetku a účtovníctvo v aplikácii ISPIN Prešov 
           - Školenie: Novy mzdový program v aplikácií MAGMA 
           - Školenie: Novela zákona o základná finančná kontrola 
 
 
M. Vojsová:   
  -  Krajská koordinačná porada bibliografov regionálnych knižníc PSK    
 
 
 
 
  
 

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: M. Boháčová, H. Bunganičová,  
M. Daňová, M. Firkaľová, A. Halická, O. Halušková, K. Hrebeňáková, M. Kleščová,  
H. Šuľová a M. Vojsová. 
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X. Hospodárenie knižnice 
 
1. Finančné zabezpečenie 
 

Vihorlatská knižnica ako príspevková organizácia mala v roku 2018 schválený 
rozpočet z VÚC Prešov vo výške 265 447 €. Rozpočtovým opatrením došlo 
k zvýšeniu rozpočtovaných prostriedkov v celkovej sume na 297 915 €, a to 2 200 
mzdový program MAGMA, 17 000€ na nákup knižničného fondu a 13 268€ na 
hmotnú zainteresovanosť zamestnancov. 
Dotácie z Fondu na podporu umenia boli rozpočtované vo výške 6 000,00 €,                   
na knihy 6 000,00 €,  ako bežné prostriedky. Za kultúrne poukazy bol rozpočet                    
vo výške 295,00 €. Celkove mimorozpočtové príjmy za rok 2018 boli vo výške                                
6 295,00 €. 
Kapitálové výdavky na rok 2018 neboli schválené. 
Vihorlatská knižnica hospodárila aj s vlastnými príjmami, ktoré boli rozpočtované    
vo výške 23 518,00€, skutočnosť bola 25 415,86€, čo je plnenie na 108,79%.            
Z toho tržby z vlastnej knižničnej činnosti boli rozpočtované vo výške 10 000,00 € 
- skutočnosť 10 771,65 €. Príjem za prenájom priestorov bol rozpočtovaný vo výške 
6 000,00 € - skutočnosť 6 000,00 €. Príjmy za stravné lístky sme rozpočtovali               
vo výške  7 000,00 € - skutočnosť 7 428,96 €. Ďalšie príjmy boli za dobropisy 
rozpočtované vo výške 518,00 € - skutočnosť 1 215,25 €, úroky zo Štátnej 
pokladnice  boli 0,00 €. 
Počiatočný stav na účte k 1.1.2018 bol 44 149,00€. Vlastné prostriedky príjmov boli 
rozpočtované celkom s PS vo výške 67 667,00€ a boli naplnené na 69 565,59€, čo je 
celkové plnenie príjmov na 102,81% 
 
Na nákup literatúry bolo v r. 2018 vyčerpaných 39 799,20 €. 
za  knihy:   
  z VÚC – účelovo na knihy:  17 000,00 € 
                     z VÚC – ostatný nákup                 13 977,84 
                    dotácia z  FPU :                    6 000,00 € 

za kultúrne poukazy:       295,00 € 
vlastné príjmy:     2 526,36 € 

za periodiká: 3 314,04 €.  
Za knihy a časopisy bolo celkom vyčerpaných 43 113,24 €. 
 
2. Granty, nadácie, sponzori 
Prostriedky získané z grantov z Fondu na podporu umenia a Ministerstva 
kultúry SR 
- na nákup literatúry:  6 000,00 € 
- za kultúrne poukazy:     295,00 € 
Spolu:                        6 295,00 € 
Ďalšie prostriedky sme získali v rámci „sponzorských darov“ vo výške 400,00 €. 
Z MESTA HUMENNÉ na základe zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov                      
na kultúrne akcie: Noc s Andersenom 200,00 €, na Literárne talenty v slovenskom 
jazyku 200,00 €. 
Celkom je to 6 695,00 €. 
 
 
Hospodárenie knižnice uvedené v prílohe č. 5  
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Príloha č.1 

Štatistika výkonov za rok 2018 
 
 
1. Knižničný fond: 
 
Ukazovateľ 
 

Mer.j.  Skutočnosť 
       2017 

      %  Skutočnosť 
       2018 

      % 

Celkový stav knižnič. fondu   kn.j. 111 690 100,00 114 718 100,00 

- z toho: odb. lit.pre dosp.    -„- 50 542 45,25 52 202 45,50 

              krásna lit. pre dosp.    -„- 35 809 32,06 36 402 31,73 

              odborná lit. pre deti    -„- 4 754 4,26 4 952 4,32 

              krásna lit. pre deti    -„- 20 585 18,43 21 162 18,45 

počet kniž. jedn. na 1 čitat.    -„- 24,43  25,19  

prírastky kniž. fondu spolu    -„- 3 191  4 305  

                   - z toho kúpou    -„- 2 964  4 149  

 úbytky knižničného fondu    -„- 1 410  1 277  

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

        2017 
Skutočnosť 
        2018 

Počet registrovaných čitateľ. osoby 4 772 4 554 

                      - z toho deti osoby 1 889 1 766 

Počet návštevníkov knižnice osoby 40 828 40 875 

     - z toho návštev. podujatí osoby 6 870 6 839 

 

3. Výpožičky: 
 
Ukazovateľ Mer.j. Skutočnosť 

       2017 
    % Skutočnosť 

       2018 
    % 

Počet výpožičiek celkom   kn.j. 116 573 100,00 122 562 100,00 

- z toho: odb. liter. pre dospelých    -„- 34 787 29,84 35 667 29,10 
          krásna liter. pre dospelých                -„- 44 818 38,45 44 622 36,41 
          odborná liter. pre deti    -„- 4 760 4,08 5 820 4,75 
          krásna liter. pre deti    -„- 20 970 17,99 22 474 18,33 
          výpožičky periodík    -„- 11 238 9,64 13 979 11,41 
prez. výpož. z celkov. počtu výp.    -„- 19 932  25 635  

počet výpož. na 1 čitateľa    -„- 24,43  26,91  
obrat knižničného fondu    -„- 1,04  1,07  
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Príloha č. 2 

Zoznam podujatí: 
 
JANUÁR 
Zimné športy  - V- NO 
Anton Bernolák – 205. výr. úmrtia –V- NO 
Peter Zvon -105.výročie narodenia – V- BL 
Leopold Lahola - 100.výročie narodenia- V- BL 
Paula Sabolová -   80.výročie narodenia – V- BL 
Výstavka nových kníh „Fond na podporu umenia“ – V- BL 
Deň vzniku SR – 25.výročie- V SPV 
Svetový deň náboženstiev /tretia januárová nedeľa/ - V- SPV 
Juraj Jánošík – 130.výročirnarodenia-V - SPV 
Europský deň ochrany osobných údajov  - V – SPV 
Ján Bosco – 130.výročie úmrtia -V – SPV 
Bendová Krista - 95. výročie  narodenia – V – ML 
Lewis Carrol - 86. výročie narodenia – V – ML 
Mamičky s deťmi v knižnici –hravé dopoludnie –KS - ML 
Mamičky s deťmi v knižnici – hravé dopoludnie – KS – ML 
Výstava fotografií – MARTIN DEMJAN 
 
 
FEBRUÁR 
Svetový deň proti rakovine /4.2/ - V - NO 
Svetový deň chorých /11.2/ - V - NO 
Mikuláš Koperník – 545. výr. nar. /19.2/ - V - NO 
Jozef Miloslav Hurban - 130. výr. úmrtia /21.2/ - V - NO 
Medzinárodný deň boja proti nezamestnanosti –V - SPV 
Národný týždeň manželstva /druhá februárová nedeľa/ - V – SPV 
Sviatok sv. Valentína – V-SPV 
Medzinárodný deň praktických sprievodcov V – SPV 
Macko Timko a jeho dobrodružstva – VV- ML 
Charles Dickens - 205.výr. narodenia - V- ML 
May Karol – 175. výr. narodenia – V – ML 
Ján Hudec      -          105.výročie narodenia – V- BL 
Július Balco    -           70.výročie narodenia – V -  BL 
Benjamín Tinák  -        80.výročie narodenia – V - BL 
Balco Július    -            70. výročie narodenia – V – ML 
Verne Jules    -           190. výročie narodenia – V – ML 
Ján Turan     -              86.výročie narodenia – V – ML 
„Sladky život s cukrovkou “-   prednáška o diabetes  
                                               spojená s meraním glykémie  
Kamenní  strážcovia stredoveku – beseda OZ ONTIS 
Výstava ilustrácií G..Fuskovej – „Slovensko krajina plná tajomstiev“ 
Výstava fotografií – MARTIN DEMJAN 
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MAREC 

1.3. Exkurzia- LENTILKA DEDKA EDKA 
zážitkové 
čítanie 32 

 Exkurzia- 
AKO SA OPICE NAUĆILI 
VRIESKAŤ  

zážitkové 
čítanie 33 

5.3. Exkurzia- 
"Ako si plniť sny" Braňo JOBUS - 
PLAJKO  

hovorená 
bibliografia 24 

6.3. Exkurzia- DOKTOR JAJ TO BOLÍ 
zážitkové 
čítanie 20 

 Exkurzia- Pán GUĽOČKA 
zážitkové 
čítanie 16 

  Pán GUĽOČKA 
zážitkové 
čítanie 15 

7.3. Exkurzia- SEDEM LIENOK 
zážitkové 
čítanie 20 

  Povesť o hrade BREKOV BESEDA 51 

  Povesť o hrade JASENOV BESEDA 21 

  Povesť o hrade JASENOV BESEDA 26 

  Povesť o VINIANSKOM hrade BESEDA 28 

  Povesť o ZÁMKU Humenné BESEDA 24 

  Povesť o ZÁMKU Humenné BESEDA 25 

8.3. Exkurzia- 
BACILY,VÍRUSY a VITAMÍNY- 
rozprávky o zdraví 

zážitkové 
čítanie 39 

 Exkurzia- O GUĽKOVI BOMBUĹKOVI 
zážitkové 
čítanie 20 

  AKO BORIBON OCHOREL 
zážitkové 
čítanie 11 

  Rodičia deti v knižnici 
Zábavne 
popoludnie 11 

9.3.  

Ako muflón Ancijáš cestoval na 
západ 

hovorená 
bibliografia 15 

 Exkurzia- 
MODÝ PAĽUCH  - Čítanie 
príbehov o ľudských vlastnostiach 

Zábavne 
dopoludnie 14 

 Exkurzia- 

AKO SA OPICE NAUĆILI 
VRIESKAŤ rozprávky o rekordoch 
z ríše zvierat 

Rozprávkové 
dopoludnie 16 

13.3. Exkurzia- Braňo JOBUS - PLAJKO  

hovorená 
bibliografia+     
beseda 45 

 Exkurzia-  Ako Dášenka bojovala s bacilom 
Rozprávkové 
dopoludnie 13 

 Exkurzia- Ako Maťkovi ochorel jazýček 
Rozprávkové 
dopoludnie 22 
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 Exkurzia- 
Macko  TIMKO a JEHO 
KAMARATI 

Rozprávkové 
dopoludnie 23 

14.3. Exkurzia- G:FUTOVÁ - Dokonalá Klára 
hovorená 
bibliografia 12 

 Exkurzia- Pán GUĽOČKA 
zážitkové 
čítanie 14 

 Exkurzia- 
O JANKOVI, ktorý sa zabudol 
usmievať 

zážitkové 
čítanie 22 

 Exkurzia- Darček oteckovi 
Rozprávkové 
dopoludnie 20 

 Exkurzia- Ako vzniká kniha -  Grázlik Gabo 
zážitkové 
čítanie 24 

 Exkurzia- O snehuliakovi s horúcim srdcom 
zážitkové 
čítanie 21 

 Exkurzia- Dokonalá Klára 
zážitkové 
čítanie 19 

14.3. Exkurzia- O GUĽKOVI BOMBUĹKOVI 
zážitkové 
čítanie 18 

 Exkurzia- Štyri čokoládové vajíčka 
zážitkové 
čítanie 22 

  

Stretnutie mamičiek s deťmi v 
knižnici 

Zábavne 
popoludnie 9 

15.3. Exkurzia- Ľudové rozprávky 
Rozprávkové 
dopoludnie 38 

 Exkurzia- 
Ako muflón  Ancijaš cestoval na 
západ 

zážitkové 
čítanie 15 

  Vznik písma a výroba knihy 
Zábavne 
dopoludnie 15 

  O GUĽKOVI BOMBUĹKOVI 
Rozprávkové 
dopoludnie 18 
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  Statočný cínový vojačik 
Rozprávkové 
dopoludnie 12 

  Človiečik a človiečka 
Rozprávkové 
dopoludnie 27 

  Doktor jaj to bolí 
Rozprávkové 
dopoludnie 15 

16.3. Exkurzia- Cestovanie do minulosti s knihou 
Zábavne 
dopoludnie 19 

 Exkurzia- 
DEŇ Ľudovej rozprávky  
Rozprávky   P.Dobšinského 

zážitkové 
čítanie 21 

 Exkurzia- 
DEŇ Ľudovej rozprávky  
Rozprávky   P.Dobšinského 

zážitkové 
čítanie 20 

 Exkurzia- 
DEŇ Ľudovej rozprávky  
Rozprávky   P.Dobšinského 

zážitkové 
čítanie 23 

  Exkurzia- 
  Hrdinovia Gréckých báji 
  

hovorená 
bibliografia       25 

 

20.3. Exkurzia- 
 Rozprávky   P.Dobšinského - 
Ďuro Truľo 

Rozprávkové 
dopoludnie 24 

  

Matej Hrebenda-Prvý slovensky 
knihovník 

hovorená 
bibliografia 20 

  Múdry Maťko a blázni 
Rozprávkové 
dopoludnie 25 

  

Dopoludnie s Ronaldom Dahlom - 
Matilda 

hovorená 
bibliografia 25 

  Zlatá priadka 
Rozprávkové 
dopoludnie 30 

  Braňo JOBUS - ZVON  
hovorená 
bibliografia 16 

21.3.  Braňo JOBUS - PLAJKO  
hovorená 
bibliografia 31 

  Povesť o BREKOVSKOM HRADE 
Rozprávkové 
dopoludnie 29 

  Danka a Janka 
Rozprávkové 
dopoludnie 15 

  Dopoludnie so scifi literatúrou 
hovorená 
bibliografia 15 

  

Stretnutie mamičiek s deťmi v 
knižnici 

Zábavne 
dopoludnie 

  
9 
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22.03. Exkurzia- 
TRI ORIEŚKY PRE POPOLUŠKU 

Z Internetu Divadielko 22 

  

TRI ORIEŚKY PRE POPOLUŠKU 
Z Internetu Divadielko 20 

  Povesť o Čičve 
zážitkové 
čítanie 12 

  O škaredom kačiatku 
zážitkové 
čítanie 25 

  Ema a ružová veľryba 
zážitkové 
čítanie 15 

  Boribon a narodeniny 
Rozprávkové 
dopoludnie 6 

  Ďuro Truľo 
zážitkové 
čítanie 21 

  Vznik a vývoj knihy 
Zábavne 
dopoludnie 20 

  Boribon a sedem balónov 
zážitkové 
čítanie 6 

  

Rozprávkové dopoludnie                                    
s Andersenom 

Rozprávkové 
dopoludnie 18 

   
Rozprávkové dopoludnie                          
s Andersenom 

Rozprávkové 
dopoludnie 12 

  NOC S andersenom 
Rozprávková 
noc v knižnici 23 

26.3.                Exkurzia- O sladkej Aničke 

  
Rozprávkové 
dopoludnie 14 

01.3 
   

Slovensko krajina plná tajomstiev-
Mapovanie vodného bohatsva- 
Výstava ilustrácii VÝSTAVA  

26.3.   

Slovensko krajina plná tajomstiev-
Mapovanie vodného bohatsva BESEDA 49 

  Braňo JOBUS - PLAJKO  
hovorená 
bibliografia 49 

27.3.  Vplyv čítania na deti BESEDA  25 

  Vplyv čítania na deti BESEDA  24 

  

Hororové rozprávky - Príznak 
mstivej sestry RD sľudovou 
rozprávkou 

Rozprávkové 
dopoludnie  20 

  Ako sa Tatianka učila písať 
Rozprávkové 
dopoludnie  8 

  O snehuliakovi s horúcim srdcom 
Rozprávkové 
dopoludnie  35 

  

O Tomáškovi, ktorý si nechcel 
umývať zuby 

Rozprávkové 
dopoludnie  31 

  

Dievčatko so zápalkami - RD         
s Anderesenom 

Rozprávkové 
dopoludnie 30 
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  Slepý Matej 
P.Dobšinsky 
Ľudová múdrosť v rozprávkach 

BESEDA 20 

  BESEDA 25 

27.3.  BESEDA 35 

  Svrček a mravce                               
Rozprávkové 
Dopoludnie          24 

07.3.  Pavol Dobšinský výstavka  
  Matej Hrebenda výstavka  

  Fraňo Kráľ výstavka    

07.3.  

Stratené nájdené poklady 
Zemplína BESEDA 150 

09.3.  

Ríša Inkov, Peru, Bolívia,Čile s 
M.Kurucom BESEDA 30 

13.3. NO D.Tatarka - 105.výr.narod. Výstavka  
20.3. NO BIP- Vznik, vývoj, historia MDT BIP 32 

 NO 
BIP- Ako sa orientovať v ONL pri 
hľadaní literat. BIP 32 

 NO Svetový deň vody výstavka  
26. 3. Firkaľ. Svetový deň divadla výstavka  

 Firkaľ. Ivan Jackanin výstavka  
01.3. SPV MAREC- mesiac knihy 

MDŽ 
Svetový deň sociálnej práce 

výstavka  
08.3. SPV výstavka  
20.3. SPV výstavka  

 SPV 
BIP-Základné druhy informácií  
práca s online katalogom BIP 32 

           

BIP Využívanie primárnych a 
sekund.prameňov pri študiu,  
orientácia vo fonde BIP 30 

28.3. SPV Deň učiteľov 
Tajomstvo Veľkej noci 
ZÁLETA Milan - 70.výr. narod. 

výstavka  

 SPV Výstavka  
01.3. BEL. Výstavka  

  MIKOLAJ Dušan - 70.výr. narod. Výstavka  

  

TATARKA Dominik -105.výroč. 
Narod. Výstavka  

06.3.  

Beseda s Lenonou Štiblarikovou " 
Scifi a fantasy liter. Beseda 32 

  BIP- stavanie fondu  v odd.BEL. BIP 32 

20.3.  BIP- stavanie fondu  v odd.BEL. BIP 31 

  BIP- Viete sa orientovať odd.BEL. BIP 31 
 
8.3. -8.4.2018 Výstava fotografií Milan KURUC: RÍŠA INKOV – Peru,Bolívia,Chile 
 
 
 
 
 
APRÍL 
Apríl MESIAC LESOV – V- NO 
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Medzinárodný deň vtáctva – V - NO 
Svetový deň zdravia /7.4/ - V - NO 
Svetový deň letectva a kozmonautiky  - V- NO 
Svetový deň zeme /22.4/ - V – NO 
Primárne a sekundárne informačne pramene a ich využitie pri štúdiu- IV- NO 
Využitie slovníkov a encyklopédii v ONL – IV – NO 
Ako sa orientovať v ONL pri hľadaní literatúry – IV- NO 
MDT a stavanie fondu v ONL – IV - NO 
Svetový deň povedomia o autizme – V -SPV 
Medzinárodný deň Rómov – V - SPV 
 Medzinárodný deň pamiatok a historických diel kultúrneho dedičstva – V – SPV 
Svetový deň kníh a autorských práv – V – SPV 
Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – V – SPV 
Deň advokacie  - V - SPV 
Tajomstvo Veľkej noci – V – SPV 
Orientacia vo fonde SPV - IV – SPV 
Organizačná štruktúra VK+on line katalog – IV- SPV 
Služby knižnice poskytované čitateľom – IV- SPV 
Ivan Kadlečík              80.výročie narodenia - V- BL 
Rudolf Sloboda           80.výročie narodenia - V- BL 
Márius Kopcsaj           50.výročie narodenia - V- BL 
Viete sa orientovať v odd.Beletrie – IV –BL 
Ako sa stať čitateľom knižnice  –IV-BL 
Peter Krištufek – výstavka k úmrtiu - V- BL 
Apríl MESIAC LESOV – V – ML 
Ľudmila Podjavorinská  – výročie narodenia – V - ML 
Ján Jánsky – V – ML 
Výstava fotografií Milan Kuruc – „Ríša Inkov- Bolívia,Chile, Peru“ 
 
MÁJ 
1. máj - sviatok práce – V - SPV 
Deň víťazstva nad fašizmom – V – SPV 
Deň matiek – V - SPV 
Medzinárodný deň múzei – V - SPV  
Svetový deň masmédií – V – SPV 
Medzinárodný deň Červeného kríža – V - NO 
JAR V ZÁHRADE – V – NO 
Samo Chalúpka – 135. výr. úmr – V – NO            
Svetový deň bez tabaku  - V – NO 
Vitalij Konopec – V- Firkaľova                                    
Jozef Zbihej – 80.výročie narodenia –V – Firkaľová 
Peter Bilý - 40.výročie narodenia - V- BL 
Ivan Habaj   -  75.výročie narodenia - V- BL 
Václav Pankovčín-   50.výročie narodenia - V- BL 
Samo Chalúpka - 135. výročie úmrtia  - V -ML 
Martin Kukučín  -  158. výročie narodenia - ML 
Ach tá láska – ľúbostná poézia pre tínedžerov –V- ML 
História hradov – prednáška -  VV – ML 
Stratené nájdené poklady Zemplína – Výstava – vestibul 
Ako sa orientovať v oddelení mládeže – IV – ML 
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Život Adama –zážitkové čítanie ZŠ Udavské –VV- ML 
Čitateľský maraton – „Čítajme si“! – VV – ML 
Och ryba-odkiaľ prichádza a v akej vode žije – fim+beseda – OA – VV 
Výstava fotografií :Fotovariácie: Daňo,Salašovič 
 
JÚN 
Svetový deň životného prostredia - V – NO 

Mikuláš Galanda  - 80.výročie úmrtia - V – NO 
Deň kvetov  - V – NO 
Medzinárodný deň detí – V - SPV 
Deň  otcov – V - SPV 
Kozmo a jeho dobrodružstva – MŠ Třebičská – VV – SPV 
Kozmo a jeho dobrodružstva – MŠ AURA - VV – SPV 
Čítanie o upratovacom robotovi VV – SPV 
Jozef Krištúfek  -  45.výročie narodenia – V – BL 
 Ján Johanides  -   10.výročie úmrtia  – V – BL 
Dobrovičová Margita -45.výročie narodenia  – V – BL 
Deň  otcov –Čítame svojim oteckom V – ML 
Svetový deň životného prostredia – triedime odpad - V – ML 
MDD - V – ML 
MDD- hravé popoludnie v knižnici - KS- ML 
Pavlovič Jozef - 84. výročie narodenia – V- ML 
Dickens Charles -  113. výročie úmrtia – V- ML 
Literárne talenty  2018  XXXVIII.ročník–Chalyová,Vojsová 
Výstava fotografií :Fotovariácie: Daňo,Salašovič 
 
 
JÚL 
Slovenskí vierozvestcovia - sv. Cyril a sv. Metod – V – SPV 
Dovolenka s knihou – V - NO 
Pavol Gojdič – 130.výročie narodenia - V – SPV 
Deň rodičov - V – SPV 
Leto v záhrade  – V - NO 
Dovolenka s knihou – V - NO 
Svetový deň alergií /8.7/ – V - NO 
Ján Kollár – 225. výr. nar. /29.7/ – V – NO 
Peter Valo -  70.výročie narodenia – V – BL 
Jozef Heriban -  65.výročie narodenia – V – BL 
Peter Andruška  - 75.výročie narodenia – V – BL 
Milan Kasarda  - 50.výročie narodenia – V – BL 
Pohronský Ján  - 110. výročie narodenia –V - ML 
Ponická Hana -   96. výročie narodenia–V - ML 
Zúbek Ľudo –výr. narodenia –V – ML 
Prázdniny s knihou – V- ML 
Solúnski bratia sv.Cyril a sv .Metod - –V - ML 
Rozprávky o chorých zvieratkach-rozprávkové dopoludnie - ML 
Rozprávky o dopravných značkách - rozprávkové dopoludnie – ML 
Dnes v knižnici po anglicky- Šťastný princ- rozprávkové dopoludnie – ML 
Úlet  do sveta scifi a fantazijnej literatúry – zábavné popoludnie s knihou - KS- ML 
Rodičia s deťmi v knižnici - rozprávkové dopoludnie- ML 
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Stretnutie matiek s deťmi v knižnici –KS –ML 
Výstava fotografii: Robert Spielmann – Retrospektíva – vestibul knižnice 
 
AUGUST 
Deň Matice slovenskej -155. výr – V - SPV 
Európsky rok kultúrneho dedičstva – V - SPV 
Dovolenka s knihou - V – SPV   
August 68 - V - SPV 
Andy Warhol – 90. výr. nar /6.8/ - V -NO 
Jožo Nižňanský – 115. výr. nar. /30.8 - V -NO 
Eliaš Galajda 1.výročie úmrtia – V – Firkaľová 
Vitalij Konopelec – 70.výročie narodenia-  V – Firkaľová 
Ivan Drač- 70.výročočie narodenia – V- Firkaľová 
Anton Marec - 60.výročie narodenia V – ML 
Máša Haľamová – 110.výročie narodenia - V – ML 
Zlata Dônčová- 113.výročie narodenia - V – ML 
Prázdniny s knihou - V – ML 
Rodičia s deťmi v knižnici –rozprávkové dopoludnie – VV - ML 
Rodičia s deťmi v knižnici –rozprávkové dopoludnie -  VV – ML 
Anton Marec - 60.výročie narodenia – V - BL 
Daniel Hrúz  -  10.výročie úmrtia – V - BL 
Jožo Nižňanský - 115.výročie narodenia – V - BL 
Výstava fotografii: Robert Spielmann – Retrospektíva – vestibul knižnice 
 
SEPTEMBER 
Jeseň v záhrade –V -NO 
Svetový deň prvej pomoci - V – NO 
Martin Benka – 130. výr. nar. /21.9/ - V - NO 
Európsky deň jazykov /26.9/ - V – NO 
Svetový deň srdca -  V – NO 
Deň Ústavy SR – V – SPV 
Matka Tereza 20.výročie smrti – V - SPV                                          
Deň pozitívneho myslenia – V - SPV                                                  
Sedembolestná Panna Mária 15.9. – V - SPV                                                  
Svetový deň turistiky acestovného ruchu – V - SPV                                                  
Sv. Hieronym - patrón knihovníkov – V - SPV  
DEKD -  Václav Pankovčín ožíva – VV –SPV 
Martin Benka – 130. výr. narodenia – V – ML 
Rudolf Dobiaš – 84.výročie narodenia – V –ML 
Macko PU – V- ML 
Šikana v škole-Jaroslava Kuchtová-Keby som mal brata – ZŠ Švermova –VV-ML 
Šikana v škole-Jaroslava Kuchtová-Keby som mal brata – ZŠ Švermova –VV-ML 
Vplyv čítania na mládež-moje to knihy –hovorená bibliografia-ZŠ Švermova –VV- ML 
Slušnosť má zelenú – beseda o správaní –ZŠ kudlovská – VV- ML 
Naše hrady v povestiach – Povesť o vinianskom hrade- CirkZŠ – VV- ML 
Šikana v škole-Jaroslava Kuchtová-Keby som mal brata – ZŠ Darg.hrd. – VV- ML 
Chodiaca pohroma –fantazijny príbeh na dopoludnie-hovorená bibliografia ZŠ 
                                                                                      Hrnčiarska– VV –ML 
 Rodičia s deťmi v knižnici –KS- ML 
Viliam Klimáček - 60.výročie narodenia - V -BL 
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 Anton Baláž - 75.výročie narodenia - V -BL 
Jozef Banáš -70.výročie narodenia - V -BL 
Výstava fotografii: Jozef Laurský-Pohľad z môjho okna –vestibul knižnice 
                                     
OKTÓBER 
Svetový deň ochrany zvierat /4.10/ - V - NO 
Vyhľadávanie v ONL katalogu a jeho využívanie SPŠ a OA  
Svetový deň výživy - V – NO 
Martin Rázus – 130.výročie narodenia – V-NO 
Primárne a sekundárne informačné pramene a využitie pri štúdiu – IV- NO 
Podstata MDT a jeho využitie v praxi – IV- NO 
Stavanie fondu v ONL – IV- NO 
Ukrajinskí spisovatelia narodení v októbri – V- Firkaľová 
Október mesiac úcty k starším – V- SPV 
MDT a jeho využitie v praxi – IV - SPV 
Literárne pásmo o Václavovi Pankovčinovi – SZŠ - VV- SPV 
Deň PSK – V – SPV 
Svetový deň duševného zdravia – V - SPV 
Nové knihy v SPV odd. z FPU – V- SPV 
Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti - V – SPV 
Cestovateľsky večer s Michaelou Mydlovou-Indonezia – KS –SPV 
Spojenie fotografie a literatúry vo Verchovine KS- SPV 
Svetový deň misií – V - SPV 
Cesta do minulosti-retro výstava štud.gymnázia prežiakov ZŠ Darg.hrd.a Hrnčiarska 
–VV-SPV 
Pamiatky UNESCOv PSK – V - SPV 
Literárne pásmo o Václavovi Pankovčinovi – OA - VV- SPV 
Využitie primarnych a sekundárnych prameňov pri štúdiu – IV – SPV 
Základné druhy informácií a online katalog – IV –SPV 
Vznik,štruktúra a využitie MDT v knižnici – IV –SPV 
Online katalog a jeho využitie pri získavaní informácií – IV- SPV 
Súčasná česká literatúra v kaštieli – KS- SPV 
100.výročie vzniku Československa – V- SPV 
Martinská deklarácia- Deklarácia slovenského národa – 100.výr. – V- SPV  
Etela Farkášová - 75.výročie narodenia – V- BL 
Peter Juščák - 65.výročie narodenia – V- BL 
Ján Beňo   - 65.výročie narodenia– V- BL   
Viete sa orientovať v oddelení beletrie  - IV – BL 
Ako sa stať čitateľom knižnice, orientácia v odd.Beletrie – IV 
Rázus Martin  - 130. výročie narodenia – V- ML 
Šikula Vincent  -  82. výročie narodenia – V – ML 
OKTÓBER mesiac úcty k starším – V – ML 
Dopoludnie s rozprávkou- stretnutie rodičov s deťmi v knižnici – KS – ML 
Stavanie knižničného fondu v mládežníckom oddelení – IV – ML 
Helena Kraljič:Môj starý otec, moja stará mama- beseda k mesiacu úcty k starším           
KS-ML 
Hravo a poučne v knižnici – VV- ML 
Vplyv čítania na dieťa –hovorená bibliografia – VV- ML 
Ľudová múdrosť v rozprávkach – hovorená bibliografia – VV- ML 
Dedko Lentilka beseda k mesiacu úcty k starším –ZŠ Modran/C -KS – ML 
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Dedko Lentilka beseda k mesiacu úcty k starším –ZŠ Modran/C -KS - ML 
Výstava fotografii: Jozef Laurský-Pohľad z môjho okna –vestibul knižnice 
 
NOVEMBER 
Vernisaž výstavy: Kvety krvi + beseda k 100.výročiu ČSR 
Výstava k 100.výročiu ukončenia 1.sv.vojny - V – SPV 
SOVY Slovenska premietanie filmu + IV – SZŠ – SPV 
Medzinárodný deň študentstva – V – SPV 
Svetový deň filozofie – V - SPV 
Poézia pre šiestakov v ZŠ Kudlovská – VV – SPV 
Ondreju, Ondreju - zvyky predkov – V- SPV 
Mesiac fotografie – V -NO 
Svetový deň behu /4.11/ - V -NO 
Valentín Beniak – 45. výr. úmr. /6.11/ - V - NO 
Medzinárodný deň boja bez fajčenia /15.11/ - V – NO 
Sovy Slovenska – V - NO 
Valentín Beniak - 45.výročie úmrtia – V - ML 
Blažková Jaroslava – 85.výročie narodenia – V - ML 
Peter Karpinský z jeho tvorby – V- ML 
Štefan Moravčík – Nástenka + V- ML 
Potulky po Slovensku s knihou Štefana Moravčíka – beseda ZŠ Dg.hrd. – ML 
Potulky po Slovensku s knihou -  beseda - ZŠ Dg.hrd. – ML 
Život a dielo Štefana Moravčíka beseda - ZŠ Dg.hrd. – ML 
Život a dielo Štefana Moravčíka beseda - ZŠ Dg.hrd. – ML 
Abeceda dobrá –zážitkové čítanie+vplyv čítania na deti – VV- ML 
Dopoludnie s leporelami – stretnutie rodičov s deťmi v knižnici – VV- ML 
Výstava knižných noviniek v oddelení mládeže 
Enja Ručková -  35.výročie narodenia – V - BL 
Valentín Beniak - 45.výročie úmrtia – V - BL 
Výstava knižných noviniek v oddelení beletrie – V –BL 
Výstava fotografii: Jozef Laurský-Pohľad z môjho okna –vestibul knižnice 
 
 
 
DECEMBER 
Mikuláš patrón deti – V - SPV 
Medzinárodný deň ľudských práv  - V  - SPV 
Čarovné  Vianoce   - V  - SPV 
Vianočné pásmo- čítanie, spomienky, koledy FS Dubna z Jasenova –KS- SPV 
Práca s online katalógom – IV- HA - SPV 
Svetový deň boja proti AIDS - V - NO 
Čaro Vianoc   - V  - NO 
Milan Rúfus  -  90.výročie narodenia - V  - NO 
Exkurzia žiakov ZŠ spojená s výkladom – VV- NO 
Vznik, história a vývoj MDT a použitie v praxi – IV – HA – NO 
Narodení v decembri: Ukrajinskí spisovatelia – V- Firkaľová 
Ochridský prológ – beseda – KS- Firkaľová 
Prišiel k nám Mikuláš – V- ML 
Z košíka veršíkov o Vianociach –zábavné dopoludnie –MŠ Třebičska – KS-ML 
Jančová Mária  - 110. výročie narodenia – V- ML 
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Moravčík Štefan  - 75.výročie narodenia – V- ML 
Rúfus Milan - 90. výročie narodenia – V- ML 
Chodiaca pohroma fantazijný príbeh na dopoludnie – VV- ZŠ Kudlovska- ML 
Vychodňarske rozpravočki- čítačka s besedou – KS –ML 
Ján Smrek - 120.výročie narodenia – V - BL 
Milan Rúfus -  90.výročie narodenia - V - BL 
Štefan Moravčík - 75.výročie  narodenia - V - BL 
Rešerš ako sekundárna informácia informácia a jej využitie v praxi –IV-HA- BG 
Výstava fotografii: Tomáš LEŇO:Rusíni – vestibul knižnice 
Mestečko pod bielou perinou – vyhodnotenie výtvarno - literárnej súťaže –                  
ZŠ Hrnčiarska  - ML 
 
 
 
 
 
Skratky:  
 
IV: informačná výchova     
V: výstava 
NO: náučné oddelenie 
SPV: Spoločensko-vedné oddelenie 
BL: oddelenie beletrie 
ML: oddelenie literatúry pre deti a mládež 
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Príloha č. 3    

Edičná a publikačná činnosť:  
 
1. Vydané materiály: 
 
PhDr. Miriam Vojsová:  
   -   Plagáty k podujatiam, pozvánky, bibliografické letáky 
Mária Firkaľová:  
   -   Vihorlatská knižnica v médiách 2018 - výberová bibliografia.  
   -   Ivan Jackanin –  výberová  a   personálna bibliografia 
Bc. Zuzana Chalyová:  
   -   Literárne talenty. Zborník prác účastníkov XXXVIII. ročníka regionálnej súťaže      
       neprofesionálnych literárnych tvorcov.  
Ing. Mária Daňová:  
   -   Plán Vihorlatskej knižnice na rok 2018.  
   -   Správa o činnosti a hospodárení VK v Humennom za rok 2017.  
 
2. Články v tlači: 
 
     V priebehu roka 2018 bola činnosť knižnice propagovaná v rádiu, televízii             
a na stránkach periodík: Podvihorlatské noviny, Humenské noviny, Slovensko, 
Humenčan online, HNTV, Nove Žyttja, Národnostno-etnické vysielanie Slovenského 
rozhlasu v Košiciach .  
Zoznam príspevkov bol spracovaný vo výberovej bibliografii Vihorlatská knižnica 
v médiách 2018. 
 
3. Rešerše: 
 
     V priebehu roka bolo na požiadanie čitateľov vypracovaných  40 rešerší na rôzne 
témy. Zoznam rešerší sa nachádza v dokumentoch bibliografického oddelenia. 
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     Príloha č. 4 

Zoznam pracovníkov  
podľa organizačných útvarov v roku 2018: 
 
1. Riaditeľ: Ing. Mária Daňová 
 
 
2. Útvar knižnično-informačných fondov:  
-  Oddelenie doplňovania a spracovania knižničných fondov:               
    Bc. Zuzana Chalyová, Mária Firkaľová,  
 
-  Oddelenie bibliograficko-informačných služieb: 
    PhDr. Miriam Vojsová 
 
3. 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:   

Mária Kleščová, Nadežda Pyteľová, Mgr.Zuzana Švecová od 01.05.2018 
Kvetoslava Hrebeňáková, Mgr. Ivana Marcinová od 01.11.2017 MD 
Mgr. Andrea Bačová  

                                                                                        
-  Oddelenie MVS:                                    
     Mária Firkaľová 
 
4. Útvar koordinácie a metodiky:                         
    Bc. Zuzana Chalyová  
 
5. Útvar ekonomicko-technickej činnosti:           
    Oľga Halušková – ekonómka 
    Ing. Mária Kulanová – ekonómka  
    Vladimír Hofman – údržbár - správca budovy, vodič 
    Mária Grešová – upratovačka 
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Príloha č. 5 

Hospodárenie knižnice: 
 
1. V ý n o s y: 
Tržby za vlastné výkony      10 620,25 € 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti        6 677,11 € 
Zúčtovanie rezerv               0,00 € 
Finančné výnosy – úroky               0,00 € 
Mimoriadne výnosy               0,00 € 
Výnosy z transferov                326 902,76 € 
 
V ý n o s y  s p o l u:             344 200,12 € 
 
2. N á k l a d y:  
Spotrebované nákupy                                                                               68 555,78 € 
V tom: Spotreba materiálu               48 944,67 € 
Z toho: nákup kníh              39 799,20 € 
            nákup periodík       3 084,76 € 
Spotreba energie         19 611,11 € 
 

Služby spolu:                   15 598,84 € 
Z toho: opravy a udržiavanie           209,00 €          
            cestovné              505,70 € 
            ostatné služby        14 884,14 € 
Osobné náklady                235 319,75 € 
Z toho: mzdové náklady                             168 572,59 € 
  zákonné sociálne náklady                                                                55 367,87 €  
            ostatné sociálne náklady                0,00 € 
            zákonné sociálne poistenie      11 379,29 € 
            ostatné sociálne poistenie               0,00 € 
Dane a poplatky           1 480,00 € 
Ostatné náklady na prevádzku             170,00 € 
Odpisy a opravné položky       22 352,76 € 
Rezervy a opravné položky                 0,00 € 
Ostatné finančné náklady              17,96 € 
 

 
N á k l a d y  s p o l u:                343 495,69 € 
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením:                 + 704,43 € 
Splatná daň z príjmov             630,10 € 
 
3. V l a s t n é  p r í j m y: 
 
príjmy z knižničnej činnosti      10 620,25 € 
z prenájmu priestorov       6 000,00 € 
dobropisy                                                                                                       1 215,25 €  
___________________________________________________________________________

S p o l u:           17 835,50 € 
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4. Tvorba odpisov, rezerv a opravných položiek: 
 
odpis budovy          21 759,00 € 
auto                    0,00 € 
BIBLIOBOX               593,76 € 
rezervy a opravné položky                 0,00 € 

S p o l u:                   22 352,76 € 
 
5. Kapitálové prostriedky: 
 
 Kapitálové prostriedky na rok 2018 neboli pridelené. 
 
6. Záver: 
 
 Hospodársky výsledok knižnice za rok 2018 je zisk po zdanení vo výške 
+ 74,33 €.  
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Podklady pre správu: 
 
Knižničné fondy: Bc.Zuzana Chalyová 
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: február  2019                                               Ing. Mária Daňová 
                                                                                          riaditeľka VK Humenné 
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