Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 14.4.2015

Názov materiálu: VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA
PIEŠŤANY ZA ROK 2014

Materiál obsahuje: - komentár k vyhodnoteniu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a
Piešťanského informačného centra za rok 2014
- tabuľková zostava plnenia príjmov a výdavkov spolu 1-12/2014
- tabuľková zostava plnenia príjmov a výdavkov MsK a PIC za 1-12/2014
- komentár k vyhodnoteniu podnikateľskej činnosti 1-12/2014
- vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského
informačného centra za rok 2014

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany
za rok 2014
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ:
Stanovisko Finančnej a podnikateľskej komisie:

Spracovateľ: Zuzana Tomešková, ekonóm-hospodár MsK
Predkladateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany
a Piešťanského informačného centra za rok 2014
Rozpočet Mestskej knižnice mesta Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa
12.12.2013 uznesením č. 179/2013 vo výške 376 729 € na strane príjmov, vo výške 376 729 € na výdavkovej
strane a s transferom vo výške 333 203 €. Rozpočet bol v priebehu roku 2014 upravený tromi rozpočtovými
opatreniami a presun rozpočtových položiek bol oznámený zriaďovateľovi.
NÁKLADY:
Rozpočet bol upravený: Rozpočtovým opatrením č.1 - preúčtovanie Grantov a príspevkov v celkovej sume
29 539,25 €, Rozpočtovým opatrením č.2 - preúčtovanie Grantov a príspevkov v celkovej sume 3 000,00 €,
Rozpočtovým opatrením č.3 - preúčtovanie Grantov a príspevkov v celkovej sume 800,00 €.
stĺpec č. 3 – schválený rozpočet spolu, stĺpec č. 4 – schválený rozpočet MsK, stĺpec č. 5 – schválený rozpočet PIC
stĺpec č. 6 – skutočnosť spolu, stĺpec č. 7 – skutočnosť MsK, stĺpec č. 8 – skutočnosť PIC
Presun sa týka týchto položiek :
Pol.
1
501

Názov
2
Spotreba materiálu -nákup
kníh,materiál kancel., hyg.,
techn. a pod.

Rozpočet
2014
3

MsK
2014
4

PIC
2014
5

Úprava
spolu
6

MsK
úprava
7

PIC
úprava
8

25 025,93

23 910,93

1 115,00

30 336,86

29 242,86

1 094,00

502

Spotreba energie

30 100,00

26 000,00

4 100,00

25 885,00

22 665,00

3 220,00

511

Opravy a udržovanie

7 660,00

7 260,00

400,00

7 135,00

6 918,00

217,00

512

Cestovné

1 100,00

600,00

500,00

990,00

680,00

310,00

513

Náklady na reprezentáciu

460,00

380,00

80,00

278,00

198,00

80,00

518

Ostatné služby

67 257,07

57 142,07

10 115,00

85 547,55

75 557,55

9 990,00

521

Mzdové náklady

162 589,25

137 039,25

25 550,00

149 370,00

129 197,00

20 173,00

521

Mzdové náklady(dohody)

6 000,00

5 000,00

1 000,00

4 802,00

4 802,00

0,00

524

Zákonné sociálne poistenie

56 550,00

47 350,00

9 200,00

53 283,00

46 296,00

6 987,00

525

Ostatné sociálne poistenieDDS

0,00

0,00

0,00

744,00

552,00

192,00

527

Zákonné sociálne náklady

8 600,00

7 250,00

1 350,00

9 344,00

8 127,00

1 217,00

531

Splatné dane/vozidlo/

191,00

191,00

0,00

191,00

191,00

0,00

538

Splatné dane-vývoz
komunálneho odpadu

0,00

0,00

0,00

1 338,00

1 110,00

228,00

548

Ostatné nákl.na prev. činnosť

470,00

300,00

170,00

290,00

125,00

165,00

32 530,00

31 700,00

830,00

32 530,00

31 700,00

830,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,49

0,49

0,00

3 730,00

3 400,00

330,00

2 994,00

2 685,00

309,00

551
552

Odpisy dlhodobého hmot.
majetku
Tvorba rezervnej položky
odchodné, odstupné

563

Kurzové straty

568

Ostatné finančné náklady

572

Vyradenie umeleckého
predmetu

0,00

0,00

0,00

995,85

995,85

0,00

591

Splatné dane z príjmov

5,00

5,00

0,00

1,11

1,11

0,00

5

Náklady spolu

404 068,25

349 328,25

54 740,00

407 855,86

362 843,86

45 012,00
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VÝNOSY:
Úspešné projekty a získané dotácie v roku 2014 do zmeny rozpočtu:
MK SR :
Zázračný oriešok.Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe 2014
Čítanie pre všetkých
Vitajte v našom svete
Modernizácia ochrany knižničného fondu MsK Piešťany - RFID etikety
Úrad vlády SR :
Keď čítanie je čtení

11 000,00 €
2 500,00 €
500,00 €
2 700,00 €
3 000,00 €

České centrum v Bratislave :
Zázračný oriešok.Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe 2014

300,00 €

Český spolok v TT regióne :
Podujatie - Legenda Zigmund a Hanzelka
Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR
Zázračný oriešok.Kniha v rozhlase-rozhlas v knihe 2014

100,00 €
500,00 €

Trnavský samosprávny kraj :
Túlavá knižnica alebo čarovnou krajinou rozprávky
Piešťanské vychádzky

400,00 €
200,00 €

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Piešťany :
Projekt - Podpora vytvárania pracovných miest formou nenávratných
paušálnych príspevkov
Národný projekt č.XX - Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve
MK SR :
Modernizácia ochrany knižničného fondu MsK Piešťany

660,77 €
5 478,48 €
27 339,25 €
6 000,00 €

BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti::
- Zázračný oriešok.Kniha v rozhlase-rozhlas v knihe 2014 pomerná časť nákladov na ubytovanie účastníkov na základe faktúry

700,00 €

Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany:
- Zázračný oriešok.Kniha v rozhlase-rozhlas v knihe 2014 - 50 % z tržby z predaja vstupeniek
v Dome umenia Piešťany - predstavenie Opice z našej police na základe faktúry
305,25 €
Spolu granty a príspevky :

34 344,50 €

Plnenie výnosovej časti rozpočtu sa týkalo týchto výnosových účtov:
602 - Tržby z predaja služieb
- prenájom priestorov - prenájom priestorov na školenia, prednášky, voľby a pod.
- tržby z predaja služieb - registrácia - členský poplatok, upomienky za stratu knihy alebo preukazu, poplatok za
vyhotovenie a tlač rešerší, MVS – medziknižničné výpožičné služby
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
692 - Výnosy z kapitálových transferov-majetok obstaraný zo zdroja mesta
- zhodnotenie budovy Mestskej knižnice z prostriedkov zriaďovateľa a rekonštrukcia Mestskej knižnice v roku 2012,
rekonštrukcia priestorov PIC
693 - Výnosy z bežných transferov
- získané granty , rôzne dotácie a príspevky
694 - Výnosy z kapitálových transferov ŠR
– majetok obstaraný zo zdrojov ŠR
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
- dotácie a príspevky
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Vlastné príjmy :
Pri tvorbe vlastných príjmov musíme zohľadňovať skutočnosť, že vzhľadom k tomu, že Mestská knižnica mesta
Piešťany bola v roku 2012 rekonštruovaná z prostriedkov EU, nesmú príjmy z prenájmu priestorov presiahnuť za rok
sumu 5 000.- € počas piatich rokov - do roku 2017.

Vyhodnotenie rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany obsahuje náklady na činnosť a prevádzku
knižnice a PIC

Výdavková časť:

Úprava rozpočtu

MsK
501 Spotreba materiálu rozp.pol.630
29 242,86 €
- nákup kníh, informačných dokumentov do knižničného fondu
- rôzne odborné a knihovnícke časopisy
- kancelárske potreby, fólie na balenie kníh, knižné etikety RFID
technický materiál , tonery do tlačiarní CD a iné
- materiálne náklady na podujatia
- čistiace a hygienické prostriedky
- všeobecný materiál - žiarovky, žiarivky, zámky, batérie, príslušenstvo k počítačom, svietidlá ,stoličky,
stoly, vitríny na knihy, rámy, koberce, stolové pláty, zrkadlá, nábytkové vybavenie, utierky, uteráky,
spájkovačka, lišty, držiaky, poličky, lieky do lekárničky, farby, kvetináče, vianočné ozdoby a iné
- spotreba – benzín , mazivá a oleje
PIC
501 Spotreba materiálu rozp.pol.630
1 094,00 €
- technický materiál, CD, tonery, príslušenstvo k počítačom, telefón, fotoaparát
- materiálne náklady na podujatia
- čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
- všeobecný materiál - zámky, batérie, príslušenstvo k počítačom, lieky do lekárničky
- spotreba – benzín, mazivá a oleje
MsK
502 Spotreba energie rozp.pol.630
- elektrická energia
- vodné
- vykurovanie – plyn
PIC
502 Spotreba energie rozp.pol.630
- elektrická energia
- vodné
- plyn, vykurovanie

Čerpanie
29 490,83 €
11 130,48 €
1 154,31 €
5 251,88 €
1 492,84 €
2 742,30 €
988,22 €
5 639,57 €
1 091,23 €
1 093,99 €
103,59 €
242,63 €
180,22 €
294,69 €
272,86 €

22 665,00 €

22 664,27 €
5 384,77 €
1 555,19 €
15 724,31 €

3 220,00 €

3 217,86 €
639,80 €
120,00 €
2 458,06 €

MsK
511 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630
6 918,00 €
6 917,87 €
- drobné opravy v priestoroch - oprava čerpadla, kosačky, hasiacich prístrojov, WC, žalúzii, pájkovačky
kvetináčov, vysávača, čalúneného nábytku, náter betónových podláh, výstavných panelov, maliarske práce,
oprava detského kútika, silikonovanie prestrešenia, oprava osvetlenia a iné
2 592,40 €
- oprava výťahu
429,67 €
- údržba zelene - interiér , exteriér
100,00 €
- výmena termostatických ventilov
3 259,96 €
- práce súvisiace s inštaláciou bezpečnostných brán - sekanie, zalievanie, brúsenie, oprava a výmena
poškodenej časti podlahy
358,42 €
- oprava automobilu - oprava spojky, výmena oleja, servis
177,42 €
PIC
511 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630
- drobné opravy v priestoroch - výmena akumulátora
- oprava automobilu

217,00 €
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216,60 €
117,60 €
99,00 €

MsK
512 Cestovné rozp.pol.630
- náklady na cestovné pracovníkov MsK – semináre, školenia, prednášky,
knižný veľtrh, zabezpečenie činnosti a iné

680,00 €

679,11 €

310,00 €

310,44 €

MsK
513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol.630

198,00 €

197,48 €

PIC
513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol.630

80,00 €

80,00 €

PIC
512 Cestovné rozp.pol.630
- náklady na cestovné pracovníkov PIC - veľtrh v SR a CR, valné zhromaždenie
Asociácia informačných centier Slovenska, školenie - Digitálna kronika

MsK
518 Ostatné služby rozp.pol.630
75 557,55 €
75 682,42 €
Poplatky za:
- poštovné - upomienky, pozvánky a iné
1 367,50 €
- telefónne služby
1 608,61 €
- koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia
188,85 €
- pripojenie internetovej siete
2 083,88 €
- servis software a licencie - systémová údržba Human Klasik-mzdový software , systémová údržba Korvín
software účtovný software, ESET Smart Security-licencia antivírusový program a ďalšie
1 556,40 €
- foto a video služby
763,20 €
- oprava poškodených kníh
200,00 €
- poplatky za propagáciu činnosti v médiách
1 103,00 €
- tlač informačných materiálov - plagáty, bulletiny, pozvánky, skladačky a iné
8 343,73 €
- poplatky za hosting a outsourcing - knižničný software ARL
10 754,76 €
- prepravné služby - (prevoz výstav, kulís, prezentačných stánkov, vyradeného majetku a iné
885,68 €
- povinné revízie - komíny, elektrospotrebiče, hasiace prístroje, klimatizácia, zabezpečovací systém
694,32 €
- servis výťahu
984,00 €
- poplatky za školenia pracovníkov - ochrana osobných údajov, mzdová a personálna agenda, seminár ARL,
účtovníctvo, účtovnícka závierka
422,00 €
- HW a SW služby, grafika webov a tlačených materiálov v rámci projektov, preklady textov do databáz,
implementácia elektronického formulára, implementácia digitálnej kroniky, mobilný knižničný on-line katalóg,
update webového sídla a iné úpravy
4 620,31 €
- čistiace a upratovacie práce, čistenie okien a výťahu, tepovanie kobercov, strojové čistenie podlahy,
1 014,22 €
- všeobecné služby - deratizácia objektu, výroba tabule, oprava kľučiek, rámovanie obrazov,
viazanie hrebeňových väzieb, prevádzkové
náklady na nákup stravných lístkov a iné.
5 254,60 €
- ostatné - BOZP, PO, MVS, diaľničná známka, parkovanie, stočné, údržba kopírovacích zariadení
3 025,44 €
MsK – Náklady na pravidelne sa opakujúce projekty :
-autorské zmluvy pre účinkujúcich, preplatenie ubytovania a cestovné náklady pre účinkujúcich, divadelné
predstavenia, workshopy k jednotlivým projektom :
Zázračný oriešok.Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe
Keď čítanie je čtení VI.ročník
Čítajme si...
Vítajte v našom svete
Túlavá knižnica
Piešťanské vychádzky
Pikto 14
Vzdelávacie, environmentálne a prevenčné projekty pre deti a dospelých, podujatia pre
sociálne a zdravotne odkázaných, semináre, workshopy- Les ukrytý v knihe, Mladý hasič,a záchranár,

2 990,32 €

Symbol môjho mesta, Myslíme na našu Zem, Dopravné ihrisko v knižnici, Kyberšikana a iné

PIC
518 Ostatné služby rozp.pol.630
Poplatky za:
- telefónne služby
- pripojenie internetovej siete
- servis software a licencie
- tlač propagačných materiálov - letáky, plagáty, mapy

20 609,34 €
4 436,36 €
0,00 €
738,40 €
745,05 €
1 145,05 €
147,40 €

9 990,09

€ 9 989,59 €
446,22 €
1 123,20 €
235,14 €
1 997,56 €
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- poplatky za reklamu na stĺpoch verejného osvetlenia
- poplatky za propagáciu činnosti v médiách
- prepravné služby - prevoz výstav , kulís , prezentačné stánky a iné
- povinné revízie - elektrospotrebiče , hasiace prístroje a pod.
- koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia
- poplatky za školenia pracovníkov - CMS systém
- valné zhromaždenie AICES
- HW a SW služby , grafika webu , preklady a úpravy databáz a tlačených materiálov
- nájomné - priestory PIC
- všeobecné služby - BOZ,PO, diaľničné známky, parkovanie, údržba auta a iné

368,06 €
213,00 €
80,00 €
50,00 €
35,21 €
48,00 €
118,00 €
4 007,56 €
647,64 €
80,00 €

PIC – Náklady na pravidelne sa opakujúce projekty :
- prezentačné akcie v prospech CR - autorské zmluvy pre účinkujúcich , ohodnotenie víťazov súťaží, workshopy :
Veľtrh cestovného ruchu v Bratislave, Prahe, Svetový deň cestovného ruchu, Piešťanské vychádzky,
Victória Régia, súťaže o najkrajší balkón, vianočný výklad a realizácia nových (workshopy, prezentácie
540,00 €
MsK
521 Mzdové náklady rozp.pol.610
- mzdové výdavky s úpravou platových postupov ,
podľa Zákonníka práce a platných platových tabuliek
PIC
521 Mzdové náklady rozp.pol.610
- mzdové výdavky s úpravou platových postupov ,
podľa Zákonníka práce a platných platových tabuliek

129 197,00 €

129 193,05 €

20 173,00 €

20 172,62 €

MsK
521 Osobné náklady rozp.pol.610
4 802,00 €
- pomocné práce v knižnici-zastupovanie počas čerpania dovoleniek, dozor v Internet stredisku,
spracovanie audio-vizuálného záznamu, propagácia aktivít MsK a PIC, maliarske a výtvarné práce,
odborné poradenstvo v rámci VO, čistiace práce počas dovolenky, výpomoc pri organizačnom,
zabezpečení kultúrnych podujatí, pomocné práce pri organizovaní festivalu Zázračný Oriešok 2014,
čistenie a upratovanie skladov, zabezpečenie chodu kotolne, pomocné knihovnícke práce
PIC
521 Osobné náklady rozp.pol.610
Msk
525 Ostatné sociálne poistenie rozp.pol.620
- príspevky na doplnkové dôchodkové pripoistenie hradené zamestnávateľom
Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita
PIC
525 Ostatné sociálne poistenie rozp.pol.620
- príspevky na doplnkové dôchodkové pripoistenie hradené zamestnávateľom
- Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita

0,00 €

0,00 €

552,00 €

552,00 €

192,00 €

192,00 €

MsK
524 Zákonné sociálne poistenie rozp.pol.620
46 296,00 €
- povinné odvody na nemocenské, dôchodkové a zdravotné pripoistenie,
príspevky na poistenie v nezamestnanosti z celkového objemu predpokladaných mzdových nákladov
PIC
524 Zákonné sociálne poistenie rozp.pol.620
6 987,00 €
- povinné odvody na nemocenské, dôchodkové a zdravotné prioistenie,
príspevky na poistenie v nezamestnanosti z celkového objemu predpokladaných mzdových nákladov
MsK
527 Zákonné sociálne náklady rozp.pol.620
8 127,00 €
- tvorba sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrada príjmu
pri dočasnej práceneschopnosti
PIC
527 Zákonné sociálne náklady rozp.pol.620
1 217,00 €
- tvorba sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrada príjmu
pri dočasnej práceneschopnosti
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4 801,95 €

46 295,21 €

6 986,95 €

8 181,30 €

1 217,04 €

MsK
531 Splatné dane rozp.pol.630
- daň z motorových vozidiel

191,00 €

190,96 €

MsK
538 Splatné dane rozp.pol.630
- vývoz komunálneho odpadu

1 110,00 €

1 110,00 €

PIC
538 Splatné dane rozp.pol.630
- vývoz komunálneho odpadu

228,00 €

227,44 €

MsK
548 Ostatné náklady na prev.činnosť rozp.pol.640
- členské poplatky - knižničné spolky - SAK , SSK

125,00 €

123,00 €

PIC
548 Ostatné náklady na prev.činnosť rozp.pol.640
- členský poplatok AICES

165,00 €

165,00 €

31 700,00 €

31 286,00 €

830,00 €

830,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

0,49 €

0,49 €

2 685,00 €

2 684,43 €

PIC
568 Ostatné finančné náklady rozp.pol.630
- poistenie majetku PIC

309,00 €

309,00 €

MsK
-vyradenie umeleckého predmetu – rozprávkový textilný záves
- autori študenti Vysokej školy výtvarných umení

995,85 €

995,85 €

1,11 €

1,11 €

MsK
602 Tržby z predaja služieb rozp.pol.212
11 246,07 €
- prenájom priestorov - na školenia, prednášky, voľby a pod.
- tržby z predaja služieb - registrácia – členský poplatok, upomienky za stratu knihy,
alebo preukazu, poplatok za vyhotovenie rešerší, MVS-medziknižničné výpožičné služby

11 246,07 €
1 925,75 €
9 320,32 €

MsK
551 Odpisy DHIM a NHIM
plánované celoročné odpisy majetku
PIC
551 Odpisy DHIM a NHIM
- plánované celoročné odpisy majetku
MsK
553 Tvorba rezervnej položky rozp.pol.610
- rezerva na odstupné, odchodné
MsK
563 Kurzové straty
MsK
568 Ostatné finančné náklady rozp.pol.630
- bankové poplatky , poistenie majetku MsK , havarijné poistenie vozidla

MsK
591 Splatná daň z príjmu rozp.pol.630
Príjmová časť:

MsK
648 - zúčtovanie fondov ZP

14,99 €
6

14,99 €

MsK
653 – Zúčtovanie rezerv na nevyčerpané dovolenky
653 – Zrušenie nespotrebovanej rezervy na energie

1 800,00 €
1 900,00 €

1 800,00 €
1 900,00 €

7,25 €

7 ,25 €

MsK
691 – Výnosy z bežnej činnosti rozp.pol.312

288 376,83 €

288 376,83 €

PIC
691 - Výnosy z bežnej činnosti rozp.pol.312

44 826,17 €

44 826,17 €

21 566,95 €

21 566,95 €

9 645,54 €

9 645,54 €

830,00 €

830,00 €

26 839,25 €

26 839,25 €

375,00 €

375,00 €

500,00 €

500,00 €

MsK
662 – Úroky rozp.pol.242
- úroky z vkladov na účte

MsK
692 - Výnosy z transferov-majetok obstaraný zo zdrojov mesta
- zhodnotenia budovy Mestskej knižnice z prostriedkov zriaďovateľa
a rekonštrukcia Mestskej knižnice v roku 2012
MsK
692 - Výnosy z transferov-majetok obstaraný zo zdrojov ŠR
- rekonštrukcia Mestskej knižnice v roku 2012 z prostriedkov štátného rozpočtu
PIC
692 - Výnosy z transferov-majetok obstaraný zo zdrojov mesta
- rekonštrukcia priestorov PIC
MsK
693 - Výnosy z bežných transferov rozp.pol.312 – granty a príspevky
MsK
694 - Výnosy z kapitálových transferov ŠR- majetok obstaraný zo zdrojov ŠR

MsK
697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
Príjmová a výdavková časť bola spracovaná s prihliadnutím na rozpočtové opatrenia - preúčtovanie grantov
a príspevkov.

Záver:
Mestská knižnica mesta Piešťany v roku 2014 hospodárila s celkovým kladným výsledkom 77,09 €. Tento výsledok
pozostáva z hospodárenia v hlavnej činnosti so ziskom 72,19 € a v podnikateľskej činnosti so ziskom 4,90 €.
Získané granty a príspevky zo ŠR v hodnote 26 839,25 €, výnosy od ostatných subjektov v hodnote 500.- €, dohody
o spolupráci ( Bibiana, Lúčnica ) v hodnote 1 005,25 € sú zmluvne viazané na účelové použitie a priamo ovplyvňujú
výšku nákladov. Kapitálový transfer na bezpečnostné brány vo výške 6.000,-€ sa v nákladovej časti znižuje odpismi
na účte 551 a vo výnosovej časti sa účtuje do výnosov.
V Piešťanoch, 23.3.2015
.
...................................................................
Ing. Galová Margita
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany
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Komentár k vyhodnoteniu podnikateľskej činnosti za 1 – 12/ 2014
Podnikateľská činnosť nie je hlavnou náplňou práce MsK a PIC. Týka sa určitej oblasti
poskytovaných služieb ( prenájmy , reklamné služby , predaj vstupeniek , predaj darčekových
a upomienkových predmetov a iné ).
Podrobnejší prehľad o hospodárení je v priloženej tabuľke .

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti 1 – 12/2014

Účet

Názov

Skutočnosť spolu k 31.12.2014

Výdavková časť

v€

5

Náklady príspevkovej organizácie
692,64 €

501

Spotreba materiálu

502

Spotreba energie

1 228,00 €

504

Spotreba tovaru

9 356,67 €

518

Ostatné služby ( + nájom PIC )

1 240,60 €

521

Mzdové náklady

2 248,00 €

524

Zákonné sociálne poistenie

815,00 €

568

Ostatné finančné náklady

294,00 €

5

Náklady spolu

15 874,91 €

Účet

Názov

Skutočnosť spolu k 31.12.2014

Príjmová časť

v€

6

Výnosy príspevkovej organizácie

602

Tržby z predaja služieb

273,67 €

602

Tržby z prenájmu reklamného priestoru

573,00 €

602

Tržby z prenájmu hnuteľného majetku

128,55 €

602

Tržby z prenájmu kníhviazačstvo

3 361,32 €

604

Tržby PIC

11 543,27 €

6

Výnosy spolu
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Vypracoval: Tomešková Zuzana
Schválil :

Ing.Galová Margita

V Piešťanoch 20.3.2015

15 879,81 €
4,90 €

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Vyhodnotenie rozpočtu k 1.- 12.2014
Účet

Názov
Nákladová časť

Zmena
rozpočtu
MsK

Zmena
rozpočtu
PIC

Zmena
rozpočtu
spolu

Úprava
rozpočtu
MsK

Úprava
rozpočtu PIC

Úprava
rozpočtu
spolu

Skutočnosť
MsK

Plnenie v
%

2014

2014

2014

2014

2014

2014

k 31.12.2014

MsK

5

Náklady príspevkovej organizácie

Skutočnosť Plnenie v Skutočnosť
PIC
%
spolu
Plnenie v %
k 31.12.2014

PIC

k 31.12.2014

SPOLU

/v€/

501 Spotreba materiálu

23 910,93

1 115,00

25 025,93

29 242,86

1 094,00

30 336,86

29 490,83

100,85%

1 093,99 100,00%

30 584,82

100,82%

502 Spotreba energie

26 000,00

4 100,00

30 100,00

22 665,00

3 220,00

25 885,00

22 664,27

100,00%

3 217,86

99,93%

25 882,13

99,99%

7 260,00

400,00

7 660,00

6 918,00

217,00

7 135,00

6 917,87

100,00%

216,60

99,82%

7 134,47

99,99%

600,00

500,00

1 100,00

680,00

310,00

990,00

679,11

99,87%

310,44 100,14%

989,55

99,95%

511 Opravy a udržovanie
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby
521 Mzdové náklady
521 Mzdové náklady(doh.)
524 Zákonné sociálne poistenie
525 Ostatné sociálne poistenie-DDS

380,00

80,00

460,00

198,00

80,00

278,00

197,48

99,74%

80,00 100,00%

277,48

99,81%

57 142,07

10 115,00

67 257,07

75 557,55

9 990,00

85 547,55

75 682,42

100,17%

9 989,59 100,00%

85 672,01

100,15%

137 039,25

25 550,00

162 589,25

129 197,00

20 173,00

149 370,00

129 193,05

100,00%

20 172,62 100,00%

149 365,67

100,00%

5 000,00

1 000,00

6 000,00

4 802,00

0,00

4 802,00

4 801,95

100,00%

0,00%

4 801,95

100,00%

47 350,00

9 200,00

56 550,00

46 296,00

6 987,00

53 283,00

46 295,21

100,00%

6 986,95 100,00%

53 282,16

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

552,00

192,00

744,00

552,00

0,00%

192,00 100,00%

744,00

100,00%

7 250,00

1 350,00

8 600,00

8 127,00

1 217,00

9 344,00

8 181,30

100,67%

1 217,04 100,00%

9 398,34

100,58%

191,00

0,00

191,00

191,00

0,00

191,00

190,96

99,98%

0,00

0,00%

190,96

99,98%

0,00

0,00

0,00

1 110,00

228,00

1 338,00

1 110,00

0,00%

227,44

99,75%

1 337,44

99,96%

300,00

170,00

470,00

125,00

165,00

290,00

123,00

98,40%

165,00 100,00%

288,00

99,31%

31 700,00

830,00

32 530,00

31 700,00

830,00

32 530,00

31 286,00

98,69%

830,00 100,00%

32 116,00

98,73%

1 800,00

0,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

1 800,00

100,00%

0,00

0,00%

1 800,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,49

0,00

0,49

0,49

0,00%

0,00

0,00%

0,49

100,00%

3 400,00

330,00

3 730,00

2 685,00

309,00

2 994,00

2 684,43

99,98%

309,00 100,00%

2 993,43

99,98%

572 Vyradenie umeleckého predmetu

0,00

0,00

0,00

995,85

0,00

995,85

995,85

0,00%

0,00

0,00%

995,85

100,00%

591 Splatná daň z príjmov

5,00

0,00

5,00

1,11

0,00

1,11

1,11

100,00%

0,00

0,00%

1,11

100,00%

349 328,25

54 740,00

404 068,25

362 843,86

45 012,00

407 855,86

362 847,33

100,00%

45 008,53

99,99%

407 855,86

100,94%

527 Zákonné sociálne náklady
531 Splatné dane
538 Splatné dane-vývoz kom. odpadu
548 Ost.nákl.na prev.činnosti
551 Odpisy dlhod.hmot. majetku
553 Tvorba rezervnej položky
563 Kurzové straty
568 Ostatné finančné náklady

5

Náklady spolu

Účet

Názov
Výnosová časť

Zmena
rozpočtu
MsK

Zmena
rozpočtu
PIC

Zmena
rozpočtu
spolu

Úprava
rozpočtu
MsK

Úprava
rozpočtu PIC

Úprava
rozpočtu
spolu

Skutočnosť
MsK

Plnenie v
%

2014

2014

2014

2014

2014

2014

k 31.12.2014

MsK

6

Výnosy príspevkovej organizácie

602 Tržby z predaja služieb

k 31.12.2014

PIC

k 31.12.2014

SPOLU

/v€/

10 600,00

0,00

10 600,00

10 600,00

0,00

10 600,00

11 246,07

106,10%

0,00

0,00%

11 246,07

106,10%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,99

0,00%

0,00

0,00%

14,99

0,00%

1 800,00

0,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

1 800,00

100,00%

0,00

0,00%

1 800,00

100,00%

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej
653 Zúčtovanie rezerv z prev.činnosti

Skutočnosť Plnenie v Skutočnosť
PIC
%
spolu
Plnenie v %

653 Zrušenie nespotrebovanej rezervy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900,00

0,00%

0,00

0,00%

1 900,00

0,00%

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

7,25

72,50%

0,00

0,00%

7,25

72,50%

691 Výnosy z bežnej činnosti/čerpanie/ 279 293,00
Výnosy z transferov-majetok
692 obstaraný zo ŠR-mesto
20 636,00
rekonštrukcia

53 910,00

333 203,00

279 293,00

53 910,00

333 203,00

288 376,83

103,25%

44 826,17

83,15%

333 203,00

100,00%

830,00

21 466,00

20 636,00

830,00

21 466,00

21 566,95

104,51%

830,00 100,00%

22 396,95

104,34%

9 650,00

0,00

9 650,00

9 650,00

0,00

9 650,00

9 645,54

99,95%

0,00

0,00%

9 645,54

99,95%

662 Úroky

Výnosy z transferov-majetok
694
obstaraný zo ŠR-rekonštrukcia
694

Výnosy z transferov-majetok
obstaraný zo ŠR-Grant MKSR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375,00

0,00%

0,00

0,00%

375,00

0,00%

Výnosy z bežných transferov
693
/Granty + príspevky/

26 839,25

0,00

26 839,25

26 839,25

0,00

26 839,25

26 839,25

100,00%

0,00

0,00%

26 839,25

100,00%

Výnosy z bežných transferov
697 /Granty + príspevky/

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

100,00%

0,00

0,00%

500,00

100,00%

349 328,25

54 740,00

404 068,25

349 328,25

54 740,00

404 068,25

362 271,88

103,71%

45 656,17

83,41%

407 928,05

100,96%

6

Výnosy spolu
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Zúčtovanie z finacovania z
354 rozpočtu obce /poskytnutie/

72,19

279 293,00

357 Kapitálový transfer zo ŠR

Vypracoval: Zuzana Tomešková
Schválil: Ing.Margita Galová
V Piešťanoch 20.3.2015

53 910,00

333 203,00

279 293,00

53 910,00

333 203,00

279 293,00

100%

53 910,00

100%

333 203,00
6 000,00

100%

42

Kapit.výdavky/vlast.
845,67zdroje/

0

0

0%

0%

0

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Vyhodnotenie rozpočtu k 1.- 12.2014
Názov
Nákladová časť

Účet
5

Zmena rozpočtu

Úprava rozpočtu

Skutočnosť spolu

2014

2014

k 31.12.2014

Náklady príspevkovej organizácie

Plnenie v %

/v€/

501

Spotreba materiálu

25 025,93

30 336,86

30 584,82

100,82%

502

Spotreba energie

30 100,00

25 883,00

25 882,13

100,00%

511

Opravy a udržovanie

7 660,00

7 135,00

7 134,47

99,99%

512

Cestovné

1 100,00

990,00

989,55

99,95%

513

Náklady na reprezentáciu

460,00

278,00

277,48

99,81%

518

Ostatné služby

67 257,07

85 549,55

85 672,01

100,14%

521

Mzdové náklady

162 589,25

149 370,00

149 365,67

100,00%

521

Mzdové náklady(doh.)

6 000,00

4 802,00

4 801,95

100,00%

524

Zákonné sociálne poistenie

56 550,00

53 283,00

53 282,16

100,00%

525

Ostatné sociálne poistenie-DDS

527

Zákonné sociálne náklady

531

Splatné dane

538

Splatné dane-vývoz kom. odpadu

548

Ost.nákl.na prev.činnosti

551

Odpisy dlhod.hmot. majetku

553

Tvorba rezervnej položky

563

Kurzové straty

568

Ostatné finančné náklady

572
591
5

0,00

744,00

744,00

100,00%

8 600,00

9 344,00

9 398,34

100,58%

191,00

191,00

190,96

99,98%

0,00

1 338,00

1 337,44

99,96%

470,00

290,00

288,00

99,31%

32 530,00

32 530,00

32 116,00

98,73%

1 800,00

1 800,00

1 800,00

100,00%

0,00

0,49

0,49

100,00%

3 730,00

2 994,00

2 993,43

99,98%

Vyradenie umeleckého predmetu

0,00

995,85

995,85

100,00%

Splatná daň z príjmov

5,00

1,11

1,11

100,00%

404 068,25

407 855,86

407 855,86

100,94%

Náklady spolu

Názov
Výnosová časť

Účet
6

Tržby z predaja služieb

648

Ostatné výnosy z prevádzkovej

653

Zúčtovanie rezerv z prev.činnosti

653

Zrušenie nespotrebovanej rezervy

662

Úroky

691

Výnosy z bežnej činnosti/čerpanie/

692

Výnosy z transferov-majetok obstaraný zo ŠRmesto rekonštrukcia

694

Výnosy z transferov-majetok obstaraný zo ŠRrekonštrukcia

693

Výnosy z transferov-majetok obstaraný zo ŠRGrant MKSR
Výnosy z bežných transferov /Granty +
príspevky/

697

Výnosy z bežných transferov /Granty +
príspevky/

6

Úprava rozpočtu

Skutočnosť spolu

2014

2014

k 31.12.2014

Výnosy príspevkovej organizácie

602

694

Zmena rozpočtu

Výnosy spolu

/v€/

10 600,00

10 600,00

11 246,07

106,10%

0,00

0,00

14,99

0,00%

1 800,00

1 800,00

1 800,00

100,00%

0,00

0,00

1 900,00

0,00%

10,00

10,00

7,25

72,50%

333 203,00

333 203,00

333 203,00

100,00%

25 580,00

25 580,00

22 396,95

87,56%

5 536,00

5 536,00

9 645,54

174,23%

0,00

0,00

375,00

0,00%

26 839,25

26 839,25

26 839,25

100,00%

500,00

500,00

500,00

100,00%

404 068,25

404 068,25

407 928,05

100,96%

72,19

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

354

Zúčtovanie z finacovania z rozpočtu obce
/poskytnutie/

357

Kapitálový transfer zo ŠR

Vypracoval: Zuzana Tomešková
Schválil: Ing.Margita Galová
V Piešťanoch 20.3.2015

Plnenie v %

333 203,00

333 203,00

333 203,00
6 000,00

100%

42

Kapit.výdavky/vlast.
845,67zdroje/

0

0

0%

0%

0

2014
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1. Informácie o knižnici
1.1 Hlavné činnosti knižnice
Verejné knižnice sú nielen najpočetnejším typom knižníc na svete, ale svojimi službami sú zo všetkých typov
knižníc najbližšie k občanom a k miestnej komunite v mieste svojho pôsobenia, čím sú nesmierne významné
pre celú spoločnosť.
Mestská knižnica mesta Piešťany (ďalej len MsK) ako verejná knižnica plní úlohy a činnosti vyplývajúce zo
Zákona o knižniciach č.183/2000 Z.z. a zo Zriaďovacej listiny vydanej s účinnosťou od 1.1.1994.
Predmet činnosti organizácie:
 buduje, získava, eviduje, odborne spracováva, organizuje a ochraňuje univerzálny knižničný fond
 uspokojuje kultúrne, informačné, vzdelávacie a rehabilitačné potreby používateľov všetkých
vekových a sociálnych skupín prostredníctvom sprístupňovania vlastného knižničného fondu ako aj
zabezpečením prístupu k vonkajším informačným zdrojom budovaním verejných terminálových
pracovísk s využitím globálnych sietí
 poskytuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby, najmä absenčné i prezenčné
vypožičiavanie dokumentov, bibliografické a informačné služby, spracovanie a vydávanie bibliografií,
zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, zhotovovanie kópií dokumentov pre
používateľov, služby Internet strediska, počítačovej učebne a iné služby
 zabezpečuje a uskutočňuje kultúrno-výchovné, výstavné, vzdelávacie a spoločenské podujatia pre
občanov všetkých vekových a sociálnych skupín súvisiace s plnením predmetu svojej činnosti
 zabezpečuje organizačne i lektorsky vzdelávanie používateľov v oblasti informačných technológií a
ďalšie vzdelávanie knižničných a informačných pracovníkov, vydáva informačné dokumenty
 zabezpečuje zverejňovanie a prezentáciu knižničnej práce prostredníctvom edičnej, vydavateľskej a
propagačnej činnosti
 v oblasti svojej pôsobnosti nadväzuje priame vzťahy a spolupracuje s inými právnickými a fyzickými
osobami so sídlom v SR i v zahraničí, odbornými spolkami, občianskymi a profesijnými združeniami,
rôznymi druhmi knižníc a kultúrnymi inštitúciami na území mesta, regiónu a republiky SR
 prenájom nebytových priestorov za účelom uspokojovania kultúrnych, informačných, vzdelávacích a
iných potrieb obyvateľov súvisiacich s hlavnou činnosťou organizácie
Knižnica pri plnení hlavného poslania
 zabezpečuje zverejňovanie a prezentáciu knižničnej práce prostredníctvom edičnej, vydavateľskej a
propagačnej činnosti
 zabezpečuje komisionálny predaj vyradenej literatúry
 poskytuje reklamné a propagačné služby pre iné subjekty, prenajíma dočasne nevyužité priestory a
výnosy z týchto činností používa pre rozvoj knižničnej práce a zabezpečenie kultúrnych aktivít
Naša knižnica patrí od roku 2002 medzi vybrané knižnice na Slovensku, ktoré získali status Partnerská
knižnica Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.
Sme jedinou knižnicou na území SR, ktorá v novembri 2002 zriadila a od februára 2003 spravuje mestskú
turistickú kanceláriu - Piešťanské informačné centrum (ďalej PIC) a tak poskytujeme informačné služby
domácim i zahraničným návštevníkov prostredníctvom budovania regionálnych databáz:


poskytovanie bezplatných informácií:
- v oblasti kultúry, prírody, pamiatok a histórie
- o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach
- o športe, rekreácii, turistických atrakciách a možnostiach trávenia voľného času a cyklotrasách
v okolí mesta
- o službách v oblasti ubytovania, stravovania a cestovného ruchu
- o doprave a dopravných spojeniach v rámci mesta i mimo neho
- o vybraných dôležitých inštitúciách a úradoch



tvorba a distribúcia propagačných materiálov



prístup k internetu



sprievodcovská činnosť v oblasti cestovného ruchu



predaj suvenírov, upomienkových predmetov, máp, turistických sprievodcov a kníh zameraných na
cestovných ruch
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1.2 Poslanie a rozvojové plány
Mestská knižnica mesta Piešťany sa postupným vývojom vypracovala na modernú, profesionálne vybavenú
informačnú a kultúrnu inštitúciu komunitného charakteru, ktorá poskytuje komplexné knižnično-informačné
služby širokému spektru návštevníkov a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho,
celoslovenského i medzinárodného významu. Pravidelne pripravuje stretnutia s autormi kníh – spisovateľmi,
ilustrátormi a inými známymi osobnosťami, tvorivé dielne, divadelné predstavenia, prevenčné či vzdelávacie
podujatia, výstavy, prednášky, semináre, burzy kníh a pod. V posledných dvoch desaťročiach sa
špecializujeme predovšetkým na prácu s detským čitateľom a pripravujeme programy, ktorých hlavným
cieľom je podporiť čítanie detí a mládeže.
Zároveň sa knižnica stáva príjemným, neutrálnym a bezpečným miestom pre stretávanie sa a komunikáciu
ľudí rôznych záujmových skupín, ich spájanie v spoločných aktivitách pre rozvoj regionálneho života –
knižnica tak slúži ako komunitné centrum poskytujúce svoje služby všetkým skupinám občanov mesta a
regiónu, domácim i zahraničným návštevníkom.
V súčasnom období je čoraz dôležitejšia sociálna funkcia našej knižnice.
Knižnica:
1. zabezpečuje rovný prístup k informáciám pre všetkých ľudí bez rozdielu – aj sociálne slabším
skupinám – dôchodcovia, nezamestnaní, zdravotne znevýhodnení a pod. (napr. čítanie dennej tlače
v knižnici, bezplatné výpožičky, bezplatný prístup na internet)
2. spolupracuje s miestnou samosprávou, rôznymi partnerskými organizáciami, občianskymi
združeniami, záujmovými skupinami i podnikateľským sektorom. Rokmi sa nám podarilo na základe
cielenej a nápaditej činnosti dosiahnuť priaznivé hodnotenie a vytvoriť si pozíciu rovnocenného
partnera v miestnej komunite (spolupráca s ubytovacími zariadeniami, obchodnými centrami,
podnikateľskými subjektami, tretím sektorom a inými). V priestoroch našich partnerov pravidelne
organizujeme prednášky, výstavy a iné kultúrne podujatia, podnikateľským subjektom poskytujeme
informačné materiály o Piešťanoch a pod. Mnohé podnikateľské subjekty partneri sa zároveň
finančne a materiálne podieľajú na realizácii našich projektov, predovšetkým pre deti a mladých
ľudí.
Rozvojové plány našej knižnice
Rozvojové plány knižnice vyplývajú predovšetkým zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky
2015 - 2020 a sú v súlade so Smernicou IFLA (International Federation of Library Associations and
Institutions) pre služby verejných knižníc z roku 2010.
1. zabezpečovať slobodný prístup k informáciám alebo k iným verejným informačným zdrojom odborného,
študijného, kultúrneho alebo záujmového charakteru a sprístupňovať knižničný fond a informačné zdroje
individuálnym a inštitucionálnym používateľom
2. zvyšovať kvalitu knižnično-informačných služieb a neustále rozširovať a zatraktívňovať priestory pre
používateľov, modernizovať technické a interiérové vybavenie oddelení knižnice a vytvárať vzdelávacie
a oddychové zóny
3. organizovať prieskumy o spokojnosti s poskytovanými službami, uľahčovať prístup k fondom
4. zabezpečiť ďalší rozvoj a rozšírenie knižničných fondov
5. skvalitňovať činnosť knižnice na úseku akvizície, spracovania a ochrany knižničných fondov, bibliografie,
organizovať podujatia so zreteľom na požiadavky používateľov
6. zabezpečiť prístup k fulltextovým elektronickým zahraničným periodikám a poskytovať voľný prístup
k internetu informačným zdrojom pre verejnosť
7. naďalej spracovávať, archivovať a sprístupňovať informácie o osobnostiach a aktivitách knižnice, mesta
a regiónu prostredníctvom Digitálnej kroniky
8. pokračovať v projekte elektronickej ochrany knižničných fondov prostredníctvom RFID technológie
9. podporovať celoživotné vzdelávanie používateľov, ďalšie vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie ich
kvalifikácie, počítačovej a komunikačnej gramotnosti
10. získavať iné finančné zdroje (projekty, sponzori atď.) na rozvojové programy knižnice, interiérové
a technické vybavenie, dopĺňanie knižničného fondu, organizovanie odborných a kultúrnych podujatí
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2. Činnosť knižnice
Činnosť knižnice vyplýva z jej základného poslania daného Zriaďovacou listinou, platnou od dňa 1.1.1994.
Knižnica poskytuje tieto služby:
Výpožičné služby
 absenčné výpožičky beletrie a odbornej literatúry
 prezenčné sprístupňovanie literatúry z odbornej príručnej knižnice
 prezenčné sprístupňovanie novín a časopisov
 predlžovanie výpožičnej lehoty a rezervácia dokumentov
Informačné služby
 regionálne, faktografické a bibliografické informácie
 faktografické informácie zo všetkých vedných odborov a spoločenského života
 konzultačné a referenčné služby, pomoc pri vyhľadávaní a výbere literatúry
 rešeršné služby
 2 informačné terminály na území mesta
 prostredníctvom PIC plníme funkciu regionálneho informačného bodu
Iné služby
 medziknižničná výpožičná služba (MVS)
 verejný prístup na internet
 služby Internet strediska
 mobilná webová aplikácia
 kopírovanie čiernobielych formátov A3, A4
 poskytovanie priestorov pre jazykové a rekvalifikačné kurzy
 edičná, vydavateľská a propagačná činnosť
 bezbariérový prístup pre vozíčkarov a rodičov s kočíkmi
 nápojové automaty
Základné a špeciálne knižnično-informačné služby sú hlavnými výstupmi činnosti knižnice a sú poskytované
bezplatne. Na priamej realizácii služieb pre používateľov sa podieľajú: oddelenie pre dospelých čitateľov
a oddelenie pre deti a mládež. V roku 2014 bola knižnica pre návštevníkov otvorená v dňoch pondelok –
piatok, 52.5 hodín týždenne.
Používatelia
Používateľské zázemie našej knižnice je veľmi rozmanité. Našimi používateľmi sú deti a mládež, študenti
všetkých typov škôl, dospelí čitatelia v produktívnom veku, ženy na materskej, nezamestnaní, seniori,
domáci i zahraniční návštevníci mesta, kúpeľov a regiónu, ako aj občania sociálne či zdravotne
znevýhodnení.
Aktívni používatelia

7 178

z toho používatelia do 15 rokov

3 027

Návštevníci knižnice spolu

141 012

Počet návštevníkov na podujatiach knižnice

93 535

Návštevníci internetu pre verejnosť

6 421

2.1 Akvizícia a spracovanie knižničných fondov
Akvizícia knižničného fondu sa realizovala v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi knižnice. Pri
akvizícii boli uplatňované zásady doplňovania knižničných fondov a zohľadnené boli i potreby a návrhy
používateľov, demografický vývoj na území mesta a požiadavky stredných a vysokých škôl na území mesta.
Výber a nákup knižničného fondu realizovali zodpovední pracovníci knižnice na základe edičných plánov
vydavateľstiev, internetového prieskumu a v spolupráci s kníhkupcami a distribučnými agentúrami.
Celkový fond MsK tvoria slovenské a inojazyčné knihy, periodiká a špeciálne audiovizuálne dokumenty. K
31.12.2014 predstavoval 96 493 knižničných jednotiek (kn.j.). Prírastok do fondu za rok 2014 predstavoval
1 577 kn. j. Na nákup knižničného fondu boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 11 130,48 EUR.
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Knižničné jednotky spolu
knihy a zviazané periodiká
odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti

z toho

Počet titulov dochádzajúcich periodík
z toho zahraničné periodiká
Počet exemplárov dochádzajúcich periodík
Ročný prírastok knižničných jednotiek
Kúpou
Darom
v tom
Výmenou
audiovizuálne dokumenty
Úbytky knižničných jednotiek
Knižničné jednotky vo voľnom výbere
Knižničné jednotky spracované automatizovane

96 493
28 635
44 856
4 684
18 318
28
1
28
1577
1250
325
2
22
2124
96 493
96 493

2.2 Spracovanie knižničného fondu
Pri spracovaní sme dodržiavali medzinárodné štandardy. Knižničný fond je spracovaný v systéme ARL a je
prístupný na všetkých oddeleniach formou voľného výberu. Všetky dokumenty získané akvizíciou sú
sprístupnené v on-line katalógu knižnice k lepšej orientácii prispievajú aj skenované obálky kníh.

2.3 Ochrana knižničného fondu
Vychádzajúc zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva sme v uplynulých rokoch začali realizovať
projekt elektronickej ochrany knižničných fondov sprístupňovaných vo voľnom výbere. Vzhľadom na
finančnú náročnosť celého projektu sme jeho realizáciu rozdelili do niekoľkých etáp a na obdobie niekoľkých
rokov.
Koncom roku 2012 sme zakúpili základnú časť potrebného zariadenia nevyhnutného k započatiu realizácie
projektu – pracovnú stanicu (čítacie zariadenie) a časť knižných etikiet - RFID tagov (čipov). V roku 2014
sme zakúpili zabezpečovacie zariadenie – RFID bezpečnostné brány a ďalšie čipy a uskutočnili nevyhnutné
úpravy na oddelení pre dospelých k inštalácii RFID bezpečnostných brán.
Naším cieľom je vyššia spokojnosť používateľov (rýchlejšia obsluha vďaka RFID technológii) a pozitívne
pôsobenie na čitateľa vďaka zavádzaniu nových technológií.

2.4 Výpožičné služby
V roku 2014 bolo z fondu knižnice vypožičaných spolu 188 736 knižničných jednotiek.
188 736

Výpožičky spolu
odborná literatúra pre dospelých
v tom

30 870

krásna literatúra pre dospelých

96430

odborná literatúra pre deti

11093

krásna literatúra pre deti

50343

prezenčné výpožičky
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
Počet vypracovaných bibliografií
Počet vypracovaných rešerší
Počet študovní a čitární
Počet študijných a čitateľských miest
Celková plocha knižnice v m

21354
2
194
35
16
3
50

2

2 900

Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň
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52.50

Medziknižničná výpožičná služba
Prostredníctvom tejto služby bolo zrealizovaných spolu 194 výpožičiek dokumentov v rámci národnej
medziknižničnej služby (MVS).
Informačné služby
Útvar knižnično-informačných služieb poskytoval pre verejnosť: bibliograficko-informačné služby formou
bibliografií, písomných a ústnych faktografických informácií.
Pracovníkmi knižnice boli používateľom poskytované informácie o službách a fondoch knižnice, o spôsoboch
vyhľadávania dokumentov, informácie z online katalógov, vybavovali sa telefonické požiadavky
používateľov, požiadavky prichádzajúce elektronickou poštou. Novým používateľom sa predvádzali a
vysvetľovali možnosti vyhľadávania v elektronickom katalógu, objednávanie dokumentov, rezervovanie,
prolongovanie a prezeranie konta čitateľa.
Pracovníci mestskej knižnice vypracovali spolu 16 rešeršných požiadaviek k bakalárskym, diplomovým
a dizertačným prácam. Rešerše sa týkali predovšetkým oblasti pedagogiky, sociálnej starostlivosti,
ekonomiky a marketingu.

3. Automatizácia a internetizácia knižnice
3.1 Automatizácia
Knižnica poskytovala v roku 2014 svojim používateľom plne automatizované služby, celý knižničný fond je
spracovaný v elektronickej podobe. Používateľom je k dispozícii elektronický online katalóg dostupný 24
hodín denne, ktorý ponúka neobmedzený prístup k informačným zdrojom o našom knižničnom fonde.
Prostredníctvom elektronického katalógu môžu používatelia získať informácie o dostupnosti knižného titulu,
rezervovať a objednať si ho cez internet. Výhodou je, že prístup k týmto službám môžu mať užívatelia
priamo zo svojho pracoviska, školy, či domáceho prostredia, čo značne urýchľuje a zjednodušuje prenos
informácií.
Štruktúru zobrazovania záznamov v knižničnom online katalógu sme obohatili o:
- zobrazenie obálok kníh, ocenenia kníh a ich autorov
- doplnenie poľa zobrazujúceho dislokáciu knihy v knižnom fonde (pre umožnenie lepšej orientácie
čitateľa pri hľadaní konkrétneho titulu)
- vkladanie videa k záznamu
V súčasnosti sú prevádzke tieto online služby:
- online žiadanky a rezervácie (možnosť objednať si požadovaný dokument cez internet a následne si
ho prísť si vyzdvihnúť do knižnice)
- online žiadanka na vypracovanie rešerše
Digitálna kronika
V roku 2013 sme realizovali projekt Nové trendy v poskytovaní služieb, ktorého hlavnou náplňou
bolo sprístupnenie Digitálnej kroniky ako uceleného informačného systému na poskytovanie dôležitých
informácií o meste a regióne. Slúži ako komplexný nástroj na spracovanie, archivovanie a sprístupňovanie
informácií o osobnostiach a aktivitách knižnice, mesta a regiónu. Prínosom tohto projektu je neustále
dopĺňanie a aktualizácia regionálnych informácií, posilnenie vzťahu čitateľ - knižnica, zlepšenie dostupnosti
a komplexnosti informácií z knižničného fondu a tiež aj posilnenie funkcie knižnice a zvýšenie pozitívneho
imidžu knižnice.
Návštevník tohto informačného informačného portálu získava komplexný pohľad na udalosť, ktorá je z
informačného hľadiska pre mesto alebo knižnicu významná. Zachytené sú tu vzťahy a prepojenia na
súvisiace záznamy všetkých typov v požadovanej miere podrobnosti.

3.2 Internetizácia
V oblasti informačných technológií bola pozornosť venovaná najmä plynulej prevádzke informačných
systémov na všetkých pracoviskách knižnice, aktualizácii webovej stránky knižnice, prístupu ku katalógu,
modernizácii IT a rozšíreniu siete.
V priestoroch celej budovy knižnice je voľne dostupná Wi-Fi sieť, prostredníctvom ktorej sa naši návštevníci
môžu vlastnými zariadeniami (notebook, smartphone) pripojiť na internet.
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3.3 Správa, vývoj a aktualizovanie webovej stránky knižnice
MsK spravuje 2 webové sídla a to knižnice - www.kniznica.sk a Piešťanského informačného centra www.pic.piestany.sk. V každom roku prebiehajú neustále úpravy a aktualizácia oboch webov, ktoré reflektujú
na požiadavky čitateľa, resp. návštevníka, a súčasne reagujú na aktuálne trendy vývoja a medzinárodné
štandardy v tejto oblasti. Cieľom týchto úprav je udržiavať stránky živé, atraktívne a moderné.
V minulých rokoch sme sa prihlásili do celoslovenskej súťaže o najlepšie webové sídlo knižnice Top
WebLib, ktorú každoročne organizoval Spolok slovenských knihovníkov. V rámci súťažných kritérií sa
hodnotil obsah stránky, jej funkčnosť, originálnosť, inovatívnosť, aktuálnosť a príťažlivosť pre návštevníka,
navigácia a vyhľadávanie, grafická úprava, jazyková mutácia, online katalóg, vyhľadateľnosť stránky,
interaktívny charakter stránky, multimediálny obsah i úroveň dodržania webových štandardov.
Naše dosiahnuté úspechy:
 Top WebLib 2007 - 3. miesto v kategórii verejných a školských knižníc
 Top WebLib 2008 - 1. miesto v kategórii verejných a školských knižníc a cena sympatií za 2. miesto
 Top WebLib 2011 - 1. miesto v kategórii verejných a školských knižníc
V roku 2014 sa uskutočnili viaceré zmeny na webovom sídle knižnice. Hlavným cieľom vytvorenia novej
verzie www stránky bolo zvýšenie prístupnosti webu pre návštevníkov, ako aj zefektívnenie a automatizácia
jeho správy. Z tohto dôvodu prišlo k aktualizácii redakčného systému typo3 na verziu 6.2 s podporou do
3/2017. V prvej fáze sa zrealizovala implementácia nových rozhraní (webservice), ktoré zabezpečujú
automatizovanú komunikáciu vnútorného knižničného systému s webovou stránkou. Týmto sme dosiahli
efektivitu editorov stránky, kde v súčasnosti stačí zadávať informácie do knižničného systému a tie sa potom
automaticky zobrazujú aj na www stránkach. V druhej fáze prešla stránka reštruktualizáciou a bol navrhnutý
nový grafický dizajn, ktorý je v súlade s CI MsK. Vytvorili sa tzv. blogové pohľady na jednotlivé záznamy
(digitálna kronika, oznamy, rozhovory a knižné tipy), ktoré sme farebne rozlíšili, aby si tak návštevník vedel
ich obsah ľahko asociovať. Dizajn sa celkovo prevzdušnil a optimalizoval pre rôzne zariadenia. Vytvoril sa
responzívny dizajn, a tak si dnes môže návštevník stránku plnohodnotne pozrieť na svojom mobilnom
zariadení, tablete či počítači.
Aktualizácia pôvodného obsahu stránky prebieha aj naďalej, priebežne sa dopĺňajú rozhovory a knižné tipy.
Na webovom sídle knižnice www.kniznica.sk sme v priebehu minulého roka vytvorili nové informačné
databázy:
Knižnica pre všetkých
- funkčná informačno-dokumentačná databáza pre užívateľov knižnice zameraná na znevýhodnené skupiny
občanov, ktorá výrazne uľahčuje orientáciu v odbornej literatúre i beletrii fondu knižnice. Podáva prehľadný a
ucelený pohľad na realizované aktivity a projekty venované znevýhodneným občanom, spolu s ich
fotodokumentáciou. Databáza ponúka aj informácie o špecializovaných inštitúciách.
Webové sídlo je rozdelené podľa typu znevýhodnenia /mentálne, zrakové, sluchové, telesné/, ku každému
znevýhodneniu patrí krátka textová anotácia so základnou informáciou o postihnutí a funkčný preklik na
zoznam literatúry, ktorá je určená alebo sa zaoberá daným druhom znevýhodnenia. Zoznam literatúry je
priebežne aktualizovaný. Adresa webového portálu: http://www.kniznica.sk/kniznica-pre-vsetkych/
Región a odkazy
Knižnica v rámci svojej informačnej funkcie sprístupňuje svojim návštevníkom informácie o regióne, jeho
histórii, osobnostiach, významných prírodných i architektonických zaujímavostiach, a to prostredníctvom
regionálnej príručnej knižnice i vlastných elektronických databáz.
Informačná databáza Región a odkazy pozostáva z nasledujúcich častí:
Databáza publikácií regionálneho oddelenia
– bola vytvorená za účelom poskytnúť občanom a návštevníkom mesta faktografické a bibliografické
informácie, ktoré im umožnia spoznávať a študovať históriu, vývoj a súčasné dianie v okrese Piešťany.
Fond regionálnych dokumentov tvoria: súborné dokumenty, obrazové dokumenty, katalógy,
tlač, slovníky, historické dokumenty, informačná literatúra, náučná literatúra a iné.
Osobnosti regiónu
Oddelenie regionálnej bibliografie a informácií buduje elektronickú databázu významných osobností
kultúrneho, spoločenského a verejného života okresu Piešťany, ktoré v tomto regióne žili a pracovali alebo v
súčasnosti pôsobia a svojimi aktivitami ovplyvňujú náš región.
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Symboly mesta Piešťany – informácie o základných symboloch, ktoré reprezentujú naše mesto - erb,
vlajka, pečať, insígnie, štandarda
História mesta Piešťany – od čias osídlenia mesta a prvej písomnej zmienky po súčasnosť
Kronika mesta – v elektronickej podobe spracované historické záznamy o našom meste od roku 1993
Knihy a brožúry – prehľad vedeckých publikácií, monografií i dokumentov o regióne Piešťany, ktorých
autormi sú regionálne osobnosti.
Radnica informuje – základné informácie o periodiku, ktoré vydáva Mestský úrad Piešťany
Revue Piešťany – informácie o kultúrno-spoločenskom štvrťročníku spolu s elektronickou verziou
jednotlivých čísel od r.2007
Napísali o Piešťanoch – písomne zaznamenané dojmy známych osobností a významných hostí, ktorí
navštívili naše mesto – Ivan Gašparovič, Dušan Dušek, Juraj Slezáček, Ján Uličiansky, Kveta Dašková, Kay
Zeisberg...)
Piešťany a okolie – prehľad možností aktívneho využitia voľného času v našom meste a jeho okolí (turistika
a vychádzky do okolia za krásami prírody a históriou, cyklotrasy, rôzne druhy športov, vyhliadkové plavby
a iné atrakcie)
V roku 2014 sme zaznamenali 133 600 návštev webovej stránky našej knižnice. Návštevníci stránky sa
v najväčšej miere zaujímali o aktuálne informácie zo života knižnice, o poskytované služby a o databázu
podujatí. Služby elektronického katalógu využilo 22 648 užívateľov.

3.4 Public relations, publikačná činnosť knižnice
S kultúrno-vzdelávacou činnosťou veľmi úzko súvisela propagačná činnosť. Na svojej internetovej stránke
knižnica pravidelne informovala o poskytovaných službách i o podujatiach, ktoré usporadúvala. Všetky
informácie sa priebežne aktualizovali a dopĺňali. K jednotlivým akciám sme prevažne vo vlastnej réžii
zabezpečovali grafický návrh a tlač plagátov a pozvánok.
Propagáciu činnosti sme pravidelne zabezpečovali v miestnych a regionálnych médiách, citylightoch, vo
vitrínach a tiež formou pozvánok, plagátov, na webových stránkach pic.piestany.sk, kniznica.sk, piestany.sk,
infolib.sk, prostredníctvom stránky facebooku, prostredníctvom článkov v odborných časopisoch a pod.
Pravidelne sme prispievali svojimi príspevkami do odborných knihovníckych časopisov Knižnica,
Knihovnícky spravodajca, Bulletin SAK, ITLib, Informačné technológie a knižnice, Knižná revue, detský
časopis Slniečko, naše tlačoviny sme distribuovali do miestnych vzdelávacích zariadení, hotelov, penziónov,
kultúrnych inštitúcií a prezentovali sme ich aj v priestoroch MsK a PIC. O našich významných podujatiach
sme verejnosť informovali aj prostredníctvom tlačových konferencií (rozhlasový festival Zázračný oriešok.
Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe), vydávali sme tlačové správy, poskytovali interview (regionálna televízia
TV Karpaty, RTVS, Slovenský rozhlas) a tlačové telefonáty o našich pripravovaných podujatiach (Týždeň
slovenských knižníc, Les ukrytý v knihe, Keď čítanie je čtení...).

4. Vzdelávanie zamestnancov
Aby mohla naša knižnica plniť svoje úlohy, musí mať nielen primerané zdroje na činnosť, ale aj primerane
vyškolený personál. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania vzdelávania a získavania vedomostí a zručností sa
zamestnanci MsK a PIC pravidelne zúčastňovali na odborných školeniach a seminároch. Išlo o školenia
s ekonomickým, mzdovým a finančným zameraním, prednášky na tému knižničných a informačných
technológií. Pracovníci PIC sa zúčastňovali workshopov, prezentácií a rôznych iných propagačných akcií
s cieľom prezentovať a propagovať mesto Piešťany (seminár AICES, veľtrh cestovného ruchu ITF
Slovakiatour 2014 v Bratislave, - veľtrh cestovného ruchu – Holiday World 2014 Praha).
V roku 2014 sa zamestnanci Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra
zúčastnili nasledovných školení: školenie Entry NET- Ochrana osobných údajov, Ročné zúčtovanie dane,
RVC-Rozpočtové pravidlá, uzávierka 2013, RVC-Uzávierka 2014, Mzdová a personálna agenda, Základné
školenie kuriča, školenie na tému rešerše - Knižnica Trnava, Digitálna kronika-Cosmotron, CMS systémTyp03-Kios, workshop k seriálom-Cosmotron, seminár ARL-Cosmotron, porada knihovníkov - Knižnica
Trnava, seminár ku grantovému systému Úradu vlády – Kultúra národnostných menšín.
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5. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Popri výpožičných a informačných službách sa naša knižnica zameriava aj na služby v oblasti vzdelávania
a organizovania podujatí rôzneho druhu. Tie zvyšujú kredit knižnice a vytvárajú z nej komunitné centrum.
S kultúrno-spoločenských podujatí sú to predovšetkým besedy, literárne informačné hodiny, prezentácie
literárnych a odborných diel, prednášky, semináre, výstavy, tvorivé dielne, literárne festivaly, knižné veľtrhy,
prázdninové prímestské tábory a iné.
V roku 2014 knižnica pripravila a zrealizovala 393 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, ktorých
sa zúčastnilo spolu 93 535 návštevníkov.
Vzrastajúci počet detských čitateľov ovplyvnila aj intenzívna práca s detským čitateľom a množstvo podujatí
pripravených pre deti a mládež. Okrem rôznych tematických podujatí a projektov knižnica realizovala aj
hodiny informačnej prípravy (31) pre deti materských, základných škôl a stredoškolskú mládež. V rámci
informačnej výchovy sa deti a mládež oboznámili so službami a fondmi knižnice, s možnosťou využívania
informačných zdrojov, s online katalógom a ďalšími službami, ktoré knižnica poskytuje. Knižnica sa tradične
zapojila do niektorých celoslovenských aktivít – Týždeň slovenských knižníc, Les ukrytý v knihe, Dni
slovenskej literatúry, Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty!, Celé Slovensko číta deťom, Svetový deň
cestovného ruchu.
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia môžeme rozdeliť na:
 Mestské a regionálne projekty
 Celoslovenské projekty
 Medzinárodné projekty

5.1 Mestské a regionálne projekty
Okrem tradičných podujatí (besedy, prednášky, informačné hodiny) sa venujeme aj príprave a realizácii
prevenčných a integračných programov, pripravujeme environmentálne projekty a záujmové aktivity s cieľom
pozitívneho trávenia voľného času detí a mládeže.
Vitajte v našom svete IV.
V priebehu júla – septembra 2014 mestská knižnica zrealizovala 4. ročník projektu integrácie zdravých
a handicapovaných detí s názvom Vitajte v našom svete. Jeho zámerom bolo prostredníctvom informačnokultúrnych aktivít ponúknuť zdravým i znevýhodneným deťom stretnutie s knihou ako prostredníkom
integrácie do väčšinovej spoločnosti. V rámci projektu sme pripravili rozmanité podujatia - interaktívne
oboznámenie detí so znakovou abecedou, hodiny tvorivej dramatiky, výtvarné dielne, zážitkové čítanie
z kníh s tematikou znevýhodnených či pantomimické vystúpenie klauna Adyna spojené s tvorivými hrami.
Podujatí projektu sa zúčastnilo celkom 696 návštevníkov.
Mladý hasič a záchranár 2014
V septembri sme v priestoroch mestského parku zrealizovali ďalší ročník branno-športového podujatia Mladý
hasič a záchranár. Cieľom tohto podujatia je hravým a zaujímavým spôsobom sprostredkovať deťom základy
požiarnej prevencie. Zúčastnené kolektívy žiakov základných škôl z Piešťan a okolitých obcí mali možnosť
súťažiť v rôznych zaujímavých disciplínach a zároveň si prezrieť rôzne typy novodobej i historickej hasičskej
techniky. Mestská knižnica mesta Piešťany poskytovala vo svojom informačnom stánku účastníkom i širokej
verejnosti rôzne propagačno-informačné materiály. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Územným
výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Piešťany v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a
záchranného zboru Piešťany, DHZ Rakovice, DHZ Vrbové, DHZ Leopoldov, DHZ Drahovce, DHZ Dvorníky.
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Dopravné ihrisko v knižnici
Počas mesiacov január – marec knižnica v spolupráci s Mestskou políciou mesta Piešťany, Športovým
klubom polície a autoškolami regiónu Piešťany pripravili projekt netradičnej dopravnej výchovy pre prvákov a
deti predškolského veku. Cieľom tohto projektu bolo prispieť k vzdelávaniu v oblasti bezpečnosti cestnej
premávky a touto cestou aj k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách. Projektu zábavnej dopravnej výchovy sa
zúčastnili deti zo všetkých materských a základných škôl na území mesta, spolu 283 účastníkov.
Myslime na našu Zem
Počas mesiacov september – október 2014 sme v spolupráci s n.o. ProPolis, Rotary clubom Piešťany,
DINOm, Centrom voľného času Drahovce, CEPA - Priatelia Zeme a SIEA – Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou a finančnou podporou mesta Piešťany zrealizovali environmentálne orientovaný
projekt Myslime na našu Zem. Jeho hlavným zámerom bolo sprostredkovať deťom a mládeži teoretické
i praktické informácie o najpálčivejších environmentálnych problémoch, akými sú klimatické zmeny, trvalo
udržateľný rozvoj a jeho závislosť od našej spotreby, ekologické dopady využívania energií a hľadanie
alternatív a obnoviteľných zdrojov. Ústredným podujatím projektu bola výstava fotografií dokumentujúca
rôzne prejavy zmeny klímy, kontrasty v životnom štýle a spotrebe tzv. vyspelých a rozvojových krajín
s názvom Klíma, energia, zodpovednosť a spravodlivosť. Ako sprievodné podujatia výstavy sa v rámci
projektu uskutočnili aj informačné hodiny, prednášky, workshopy a divadelné predstavenia s touto tematikou.
Podujatí projektu sa zúčastnilo spolu 2075 návštevníkov.
Symbol môjho mesta
V priebehu júla – októbra 2014 sme v spolupráci s n.o. ProPolis, Rotary clubom Piešťany, o.z Sĺňava
Piešťany a ďalšími partnermi zrealizovali verejnoprospešný projekt s názvom Symbol môjho mesta. Jeho
cieľom bolo motivovať mladých ľudí k tomu, aby sa začali viac zaujímať o život mesta, v ktorom žijú, podporiť
ich záujem o spoznávanie jeho prírodných, kultúrnych i historických zaujímavostí a tým prispievať
k zvyšovaniu ich vedomostnej úrovne. V rámci projektu sa uskutočnili rozmanité aktivity - výtvarné
workshopy, náučné vychádzky, tematické prednášky, výtvarná súťaž a výstava. Ich účastníci mali príležitosť
spoznávať naše mesto prostredníctvom symbolov typických pre Piešťany a zábavnou i náučnou formou sa
tak dozvedieť viac o svojom bydlisku. Organizátori ponúkli deťom i možnosť stretnutia so zaujímavými
osobnosťami mesta (plavkyňa Martina Moravcová, architekt a karikaturista Bohuslav Pernecký, dizajnér
Michal Staško, ilustrátorka Alica Gurinová), výsledkom ktorých boli spoločné tvorivé aktivity. Podujatí
projektu sa zúčastnilo 790 účastníkov.

Piešťany očami detí
V minulom roku opäť vyhlásilo Mesto Piešťany v spolupráci s mestskou knižnicou 5. ročník literárnej súťaže
pre žiakov základných škôl s názvom Piešťany očami detí. Cieľom súťaže bolo podporiť zapájanie žiakov
do súťaží, ktoré sú zamerané na rozvoj nadaných detí, podporiť záujem detí o slovenský jazyk formou
umeleckých útvarov a rozvíjať ich estetické cítenie a kreativitu. Žiaci prvého a druhého stupňa piešťanských
základných škôl súťažili v písaní poézie a prózy v dvoch kategóriách. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa
uskutočnilo 10. decembra v priestoroch mestskej knižnice Všetky deti, ktoré poslali svoje literárne príspevky
do súťaže, boli odmenené malým darčekom. Ocenenia a diplomy víťazom odovzdala Silvia Mezovská,
vedúca odboru služieb MsÚ Piešťany. Program svojim vystúpením spríjemnili deti z tanečného a hudobného
odboru piešťanskej ZUŠ.

11

Čítame a tvoríme v predvianočnom čase
Mestská knižnica už tradične v decembri pripravuje súbor podujatí zameraných na prezentáciu knižiek pre
deti s tematikou zimy a Vianoc spojenú s výtvarnými workshopmi. V roku 2014 sme prostredníctvom
hlasného čítania prezentovali knižky O kresbe, ktorá ožila, Vianoce u Rumcajsovcov, Vianočná nádielka
Grázlika Gaba či Vianočné mystérium a na tvorivých dielňach deti vyrábali originálne vianočné pohľadnice,
adventné vence, minibetlehem, ozdoby na stromček, ozdobné obaly na darčeky a handmade darčeky.

5.2 Celoslovenské projekty
Zlatá priadka Mária Ďuríčková
Pri príležitosti 95. výročia narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej vyhlásila Mestská knižnica mesta
Piešťany v spolupráci s Literárnym informačným centrom, časopisom Slniečko a vydavateľstvami Buvik a
SPN – Mladé letá literárnu a výtvarnú súťaž s názvom Zlatá priadka Mária Ďuríčková. Zapojiť sa do nej mohli
žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí mali za úlohu literárnou či výtvarnou formou stvárniť vybraný príbeh, rozprávku
alebo povesť či obľúbeného knižného hrdinu z autorkinej tvorby. Do súťaže bolo prihlásených spolu 1807
výtvarných a 207 literárnych prác detí z celého Slovenska. Súťažné literárne a výtvarné práce hodnotila
celoslovenská odborná porota a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v Dome umenia počas
rozhlasového festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Súťažné výtvarné práce boli
vystavené aj v priestoroch mestskej knižnice, Auparku, CVČ Drahovce a počas Dní slovenskej literatúry
v priestoroch bratislavskej Starej tržnice a na knižnom veľtrhu Bibliotéka.

Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty!
Počas mesiacov január – apríl 2014 sa piešťanská knižnica zapojila do 10. ročníka celoslovenskej čitateľskej
súťaže Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!, ktorej cieľom je hravou formou priblížiť deťom tvorbu
slovenských autorov a zároveň podporiť ich kreativitu a vzťah k čítaniu. Aj v tomto ročníku sa do súťaženia
zapojili viaceré školy z Piešťan, ktoré sa zúčastňovali aj sprievodných podujatí - informačno-tvorivých hodín
pripravených knižnicou.
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Les ukrytý v knihe
Počas mesiaca lesov – apríla sa naša knižnica po tretíkrát zapojila do celoslovenskej kampane,
organizovanej Národným lesníckym centrom. Jej cieľom je prostredníctvom kníh deťom a mladej generácii
poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie
kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu samotného čítania. V knižnici sme privítali spisovateľku
Silviu Havelkovú s jej knihou Rozprávky z trávy, lesného pedagóga Martina Vargu a autorov knihy
Rozprávky spod slovanskej lipy Petra Vrlíka a Petra Mišáka. Súčasťou kampane bola aj tematická výstava s
tematikou lesa, prírody a ochrany životného prostredia z fondu našej knižnice.
Týždeň slovenských knižníc 2014
Na prelome marca a apríla sa knižnica opäť zapojila do tradičného celoslovenského podujatia Týždeň
slovenských knižníc, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc. 14. ročník sme v našej
knižnici odštartovali spolu so spisovateľom a publicistom Michalom Hvoreckým, ktorý piešťanským
gymnazistom ale aj všetkým svojim priaznivcom prišiel predstaviť svoju novú knihu Spamäti. Pre najmenších
sme pripravili tvorivú infohodinu s knihou Márie Ďuríčkovej bábkové predstavenie O kozliatkach. Školákom
sme zase predstavili rozprávky H. CH. Andersena a Pavla Dobšinského v knižnej i rozhlasovej podobe, na
besede sa deti mohli stretnúť spisovateľkami Tamarou Heribanovou, Máriou Lazárovou a výtvarníkom
Jurajom Martiškom. Pre deti sme pripravili aj výtvarný workshop s piešťanským architektom a karikaturistom
Bobom Pernecký, ktorého práce si mohli pozrieť na medzinárodnej výstave karikatúr Slnko – voda – zdravie
v Piešťanskom informačnom centre. V knižnici sa konala aj výstava mapujúca vývoj písma s názvom
Typografia a dizajn písma na Slovensku. Počas Týždňa slovenských knižníc sme našim návštevníkom
ponúkli aj možnosť bezplatného zápisu, ktorú využilo 266 nových čitateľov. Podujatí vrátane výstav sa
zúčastnilo 1121 detí i dospelých.
Dni slovenskej literatúry
V dňoch 15. – 19. októbra 2014 piešťanská knižnica prezentovala svoje aktivity na 1. ročníku festivalu Dni
slovenskej literatúry v Bratislave, ktorého hlavným garantom bolo Ministerstvo kultúry SR a hlavnými
organizátormi Literárne informačné centrum, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska a Spolok
slovenských spisovateľov. Festival s podtitulom Zaži knihy naživo! priniesol takmer stovku literárnych
podujatí, stretnutí s autormi, ilustrátormi, hercami a hudobníkmi na rôznych miestach Bratislavy. Naša
knižnica do programu prispela niekoľkými podujatiami - divadelné predstavenie Leonardo, kocúr z ulice,
tvorivé dielne so známymi slovenskými ilustrátormi, tvorcami ceny Zázračný oriešok Vladom Králom, Petrom
Uchnárom a Danielou Olejníkovou a výstava detských výtvarných prác zo súťaže Zlatá priadka Mária
Ďuríčková.
Celé Slovensko číta deťom - Piešťany čítajú deťom
27. novembra 2014 sa piešťanská knižnica už po tretíkrát zapojila do celoslovenského projektu Celé
Slovensko číta deťom, ktorého ústrednou myšlienkou je „Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!“. Jeho
cieľom je vrátiť ku knihám nielen malých, ale i dospelých a ukázať im, že aj obyčajné čítanie z kníh môže byť
zábavné. Piešťanským deťom prišli tentokrát čítať herečka Viera Kučerová, herec Michal Nikodém,
programová riaditeľka Elektrárne Piešťany a herečka Mária Landlová a sochár David Švorc.
Čítania v piešťanskej knižnici sa zúčastnilo 80 detí.

5.3 Medzinárodné projekty
Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe
V dňoch 20. – 23. mája 2014 sme v spolupráci s mestom Piešťany a RTVS zorganizovali už 8. ročník
festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Festival je súťažnou
prehliadkou rozprávkovej tvorby pre deti a zároveň jedným z najvýznamnejších projektov na podporu čítania
na Slovensku. Od svojho 5. ročníka je festival medzinárodným, česko-slovenským podujatím. Záštitu nad
ním prezvala česká veľvyslankyňa na Slovensku Livie Klausová a slovenský minister kultúry Marek Maďarič.
Hlavnou náplňou festivalu bola aj tento rok súťaž rozhlasových spracovaní knižných predlôh. Dve poroty,
odborná a detská vybrali spomedzi 12 súťažných titulov tie, ktoré ich najviac zaujali v kategórii
monologických rozprávok a rozhlasových hier. Zámerom tohto projektu bolo prezentovať a propagovať
detskú literatúru, cez rôzne zaujímavé formy spracovania priblížiť deťom jej ústrednú knižnú podobu a touto
cestou vzbudiť záujem o čítanie a literatúru a zároveň vytvoriť príležitosť a motiváciu plnohodnotne tráviť
voľný čas.
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Festival aj tento rok priniesol návštevníkom rozprávku v tých najrôznejších podobách, od rozhlasovej,
dramatickej, klasickej knižnej až po ilustrovanú. Počas 4 dní trvania festivalu Piešťany navštívili viaceré
významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Privítali sme veľvyslankyňu ČR na Slovensku Liviu
Klausovú, riaditeľa RTVS Václava Miku, hercov Zuzanu Kronerovú, Borisa Farkaša, Romana Pomajba, Janu
Lieskovskú, autorov Daniela Heviera, Jána Uličianskeho, Alexandu Salmela, Ester Starú, Moniku
Kompaníkovú, Jozefa Lenharta, Kvetu Daškovú, Katarínu Kerekesovú, ilustrátorov Danielu Olejníkovú,
Martinu Matlovičovú, Vlada Krála, Petra Uchnára, Katarínu Ilkovičovú, Miloša Koptáka, Milana Starého, a
mnohých ďalších. Za ich účasti sa uskutočnilo množstvo podujatí, prezentácií kníh, besied, výstav, divadiel a
stretnutí detí s literatúrou a jej autormi. Festivalové podujatia prebiehali na území mesta Piešťany,
v priestoroch kultúrnych inštitúcií – v mestskej knižnici, Piešťanskom informačnom centre, Kursalone, Dome
umenia, ale aj v netradičných priestoroch – novootvorenej Elektrárni Piešťany, obchodnom dome Aupark, v
uliciach mesta, hudobnom pavilóne v mestskom parku, v materských i základných školách. Novinkou oproti
predchádzajúcim ročníkom bolo rozšírenie festivalu do širšieho regiónu Piešťan - viacero podujatí sa
uskutočnilo v okolitých obciach - Drahovce, Trebatice, Krakovany, Banka, Moravany nad Váhom.
Okrem ceny Zázračný oriešok pre autorov víťazných rozprávok boli v rámci festivalu udelené aj dve
významné ocenenia osobnostiam, ktoré obohatili slovenský kultúrny život. Zvláštnu cenu RTVS si prezval
herec Boris Farkaš za celoživotné dielo a výrazný vplyv na rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti. Prvýkrát
v histórii sa udeľovala Zvláštna cena Literárneho informačného centra, ktorú získal spisovateľ Danielovi
Hevierovi za významný umelecký prínos v oblasti detskej tvorby.
Na festivale sa prezentovala aj česká kultúra – programy pre deti ktoré pripravuje Český rozhlas, diela
českých autorov v knižnej, výtvarnej i divadelnej podobe, ako aj turistické zaujímavosti Českej republiky.
Počas 4 dní festivalu sa uskutočnilo 51 podujatí, ktoré navštívilo spolu 10 700 detí a dospelých.
Z ohlasov účastníkov festivalu:
Daniel Hevier - spisovateľ, textár, editor, prekladateľ, redaktor, vydavateľ, publicista a ilustrátor
S úctou vnímam tradíciu a kontinuitu tohto podujatia. Na Slovensku sa veľa vecí začne, no málo vecí sa
dotiahne alebo má nejaké pokračovanie. Človek musí byť vďačný za všetko, čo má akú - takú tradíciu a trvá
to niekoľko rokov. Nie sú za tým ani inštitúcie, ani organizácie, ale konkrétni ľudia, ich osobné nasadenie, ich
nadšenie. To si veľmi vážim a pred tým sa naozaj skláňam.
Oľga Belešová - herečka, redaktorka, scenáristka, moderátorka
Festival Zázračný oriešok poznám od jeho vzniku. Dokonca som s rozprávkami o Pánovi Áčikovi od Janka
Uličianskeho už dávnejšie získala na tomto festivale ocenenie. Už vtedy sa mi myšlienka Kniha v rozhlase –
rozhlas v knihe páčila. Osobne mám veľmi rada tvorbu pre deti, aj rozhlas ako taký. Som všetkými desiatimi
za to, aby toto podujatie bolo možno aj každý rok, nie len každý druhý, ako je tomu teraz.
Zúčastnila som sa besedy s deťmi v Moravanoch nad Váhom. Bolo to fantastické stretnutie so 7 – 8-ročnými
deťmi, ktoré ako bolo vidieť, čítali s pani učiteľkami knižku Mimi a Líza. Poznali všetky príbehy, vedeli aké
dievčatká sú Mimi a Líza...deti na podujatí krásne spolupracovali. Bolo to pre mňa veľmi obohacujúce
stretnutie.
Zuzana Kronerová - filmová a divadelná herečka
Piešťanské deti poznám a je to to najlepšie detské publikum, aké som kedy zažila. Vidno, že sú to malí
čitatelia a že sú nesmierne inteligentní a vnímaví aj vďaka tomu, že chodia do tejto nádhernej knižnice, kde
sa aj ja tak dobre cítim. Určite sem rady chodia spolu so svojimi pani učiteľkami, alebo sami či s rodičmi.
Cítim, že tento priestor žije, číta sa tu, decká sa vyvíjajú, vzdelávajú a kultivujú. Publikum je preto úžasné a
aj maličké detičky vydržia počúvať dlhé príbehy nahrané v rozhlase. Boli aj veľmi aktívne a som nimi
nadšená. Myslím si, že do značnej miery je to aj touto nádhernou knižnicou. Piešťanské deti majú šťastie, že
majú knižnicu. A takúto krásnu (úsmev).
Miloš Kopták - výtvarník, ilustrátor, akademický maliar
Mám tu kolegu zo Španielska, ktorému som práve vysvetľoval v čom je tento festival iný a v čom je nový.
Mali sme zaujímavú diskusiu, či v Španielsku existujú podobné detské relácie v rádiách a akým spôsobom k
tomu pristupujú oni. V konfrontácii s ním som pochopil, že my máme bonus, pretože tento festival je
jedinečný a aspoň pokiaľ ja viem, nikde inde nič podobné nie je. Takže som rád, pretože aj keď nie je veľa
vecí na Slovensku, na ktoré som hrdý, toto je jedna, na ktorú som. Tento festival je niečo špecifické.
Ľuboslav Paľo - maliar, ilustrátor, divadelný a scénický výtvarník
Aj keď je to festival rozhlasových hier a my - výtvarníci sme na tej druhej strane lode, to spojenie je veľmi
blízke. Je tu v súlade slovo a zvuk. My pracujeme s obrazom a myslím, že tieto dva prvky sa veľmi pekne
dopĺňajú. Čiže tento festival má svoje opodstatnenie. Odohráva sa na veľmi peknom mieste, kde sú dobrí
ľudia a každé dva roky ponúka zaujímavý program. Veľmi rád sem chodievam.
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Zuzana Grečnárová - dramaturgička
(o festivalovej atmosfére)
Veľmi ma teší, že okrem toho, že sme počúvali a že sme mali veľmi vážne debaty, uskutočnili sa podujatia,
kde bolo veľmi veľa detí, ktoré sa veľa pýtali, boli informované, bolo vidieť, že čítali, počúvali. Je to pre nás
posolstvo tohto festivalu. Po jeho skončení si vždy povieme, že to malo svoj význam.
Barbora Zamišková - bábkoherečka
Veľmi milo ma prekvapilo úsilie tvorcov preniesť tento festival z Piešťan do okolia. Bola som na jednej
besede a jednom divadelnom predstavení v obci Drahovce a bolo to úžasné. My sme prišli za deťmi z mesta
do okolitých častí a nie naopak. A úprimne obdivujeme všetkých organizátorov, ktorí sa na to podujali, lebo
ich to určite stálo šialene veľa námahy. To bolo pre mňa obrovským prekvapením.
Mária Števková - editorka, prekladateľka, autorka a vydavateľka.
Zázračný oriešok je zázračná akcia, pretože spája ľudí. Spája nielen vydavateľov, režisérov, editorov či
hercov. Je to úžasné, lebo všetci títo ľudia majú úžasný zmysel pre to, ako kultivovať detský svet. A to je na
tomto festivale to vzácne.
Magdaléna Fazekašová - vydavateľka, redaktorka, vydavateľstvo Trio Publishing
Pre všetkých nás, ktorí radi chodíme do Piešťan na Zázračný oriešok, má toto podujatie dva hlavné
významy. Ten prvý je taký všeobecný, dostať k deťom príbeh, či už v podobe rozhlasovej alebo knižnej.
Každý spôsob, ktorým sa dostaneme bližšie k deťom a naučíme ich vnímať príbehy, je veľmi dobrý.
Druhý význam je pre mňa skôr osobný. Stretáva sa tu spoločenstvo ľudí, ktorí sa dva roky nevideli a majú si
čo povedať. Jednak sami medzi sebou, ale majú čo povedať aj tým, ktorým je tento festival určený, a to sú
deti. Význam Zázračného orieška by som vyzdvihla práve v dvoch rovinách. Vo všeobecnej, ktorú robíme
pre deti aj v tej, že sa tu cítime veľmi príjemne. Je tu však ešte jeden rozmer, ktorý by som rada uviedla.
Myslím si, že festival Zázračný oriešok tento rok vystúpil o ďalší level vyššie. Bolo to podujatie, ktoré bolo
profesionálne úplne perfektné. Bolo rozmerovo väčšie ako tie predchádzajúce, a bolo aj úspešnejšie.
Zasiahlo väčší počet ľudí aj detí. Myslím si, že treba vzdať hold všetkým organizátorom, ktorí toto podujatie
pripravovali. Je potrebné za tým vidieť neuveriteľnú, sizyfovskú, mravčiu prácu každého, kto priložil svoju
malú mozaiku do obrazu Zázračný oriešok. Tento obraz vyšiel skvele.
Zuzana Šeršeňová - redaktorka vydavateľstva Slovart.
Na tomto festivale v Piešťanoch som už štvrtý raz. Vždy je to veľká radosť prísť sem a stretnúť ľudí, ktorí sa
“motajú” okolo detskej rozprávky či už v podobe knihy, rozhlasovej hry alebo cez ilustrácie výtvarníkov. Sú to
ľudia, ktorí stále ostávajú deťmi. Pre nás je to aj profesijne aj osobne vždy veľmi príjemné stretnutie.
Dado Nagy - moderátor, redaktor a herec.
(o detskom publiku v Piešťanoch)
Deti reagovali veľmi dobre. To publikum sa pozná aj podľa toho, keď sa s knihami stretávajú pravidelne a
akých majú učiteľov v škole. Či trebárs chodia do knižnice. Je vidieť, že keď pohotovo a okamžite reagujú, v
knižnici určite nie sú prvýkrát. Vypovedá to o tom, že či sem chodia pravidelne, či už na rôzne podujatia,
alebo si požičiavať knižky.
Peter Tvrdoň - riaditeľ BIBIANy, Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave.
So Zázračným oriešok sa v BIBIANE stretávame prakticky stále. S mestskou knižnicou úzko
spolupracujeme. Už z nášho samotného názvu vyplýva, že sa zameriavame na prácu s deťmi a aj Zázračný
oriešok je práve práca s deťmi. To nás veľmi teší. Zároveň pomáhame pri organizovaní niekoľkých
výstav....sme radi, že sa môžeme zúčastniť tohto pekného podujatia, pretože si myslím, že všetko čo sa robí
pre deti, je pekné.
Myslím si, že kvalitatívne ide festival veľmi hore. Je tu vidieť kvalitatívny posun nie len v tom, čo sa tu robí,
ale tiež v množstve akcií. Myslím si, že festival ide správnym smerom a treba ho podporovať. Je to na
Slovensku ojedinelé podujatie a naše deti si to určite zaslúžia.
Ľubica Ďurišinová - zástupkyňa Ministerstva kultúry SR, sekcie umenia a štátneho jazyka
Ministerstvo kultúry dlhodobo podporuje tento festival, venuje mu svoju pozornosť aj finančnú podporu preto,
že Zázračný oriešok patrí k ťažiskovým podujatiam, ktoré sa na Slovensku v oblasti detskej literatúry konajú.
Je to nádherné prepojenie kníh, ktoré sú napísané a súčasne sú aj rozhlasovo spracované.
Čítanie je problém u mnohých detí. Venuje sa mu pozornosť z rôznych strán a preto si veľmi vážime, že
festival Zázračný oriešok prináša podujatia, ktoré smerujú deti k tvorbe vzťahu k literatúre, k písanému slovu,
k jednotlivým autorom, ilustrátorom a vôbec k tvorcom kníh práve cez zaujímavý spôsob dramatického
spracovania knižnej publikácie.
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Ľubomír Machaj - rozhlasový redaktor, dramaturg, bývalý programový riaditeľ organizačnej zložky
Slovenský rozhlas verejnoprávnej RTVS
Veľmi sa mi páči to prepojenie Zázračného orieška s deťmi, že sa knižnica a mesto snažia, aby sa s
programom oboznámilo čo najviac školákov. Aby sa robili aj sprievodné podujatia. Ani tento rok to nechýbalo
a to je myslím si veľmi dôležité.
Myslím si, že Piešťany veľmi dobre vedia, prečo robia Zázračný oriešok. Cez tie deti dodáva mestu
neuveriteľne dobrú atmosféru, a to sa týka aj sprievodu, ktorý otvára celý festival. Je to zaujímavé aj pre
hostí kúpeľov a návštevníkov mesta. Deti sú dôležité a je potrebné, aby mali vzťah k umeniu, literatúre,
rozhlasu a cez rozhlasový éter v podstate aj k televízii. Podľa mňa aj Zázračný oriešok je jednou z možností,
aby sa deti oboznámili s literatúrou aj iným spôsobom, takým, ktorý je im blízky - hravým a bezprostredným.
Sú tu autori, spisovatelia, ktorí to deťom priamo umožňujú.
Miroslava Vallová - riaditeľka Literárneho informačného centra a prekladateľka
(o atmosfére počas slávnostných galavečerov)
Či už otváracie alebo záverečné večery pod režisérskym a dramaturgickým vedením Janka Uličianskeho sú
vždy prekrásne. Atmosféra bola naozaj úžasná. Tento rok nás veľmi príjemne prekvapila prítomnosť
generálneho riaditeľa RTVS pána Václava Miku. Myslím, že týmto to podujatie získalo akoby väčší rozlet,
čím nechcem povedať, že by to tak nebolo aj doteraz, ale jeho prítomnosť zaručila, že o festivale bolo počuť
aj v rozhlasových a televíznych médiách.

16

17

18

PIKTO 14
V dňoch 24. – 25. októbra 2013 sa v mestskej knižnici uskutočnil 3. ročník celoslovenskej ilustrátorskej
konferencie PIKTO 14. Organizátormi podujatia boli združenie ASIL – Asociácia ilustrátorov a Mestská
knižnica mesta Piešťany. Konferencia sa konala s podporou Ministerstva kultúry SR a záštitu nad ňou
prevzal primátor mesta Piešťany Remo Cicutto. Téma tohtoročnej konferencie bola orientovaná na vizuál
našich miest. Do Piešťan zavítalo vyše 30 umelcov, ktorí počas dvoch dní diskutovali na tému ilustrácie vo
verejnom priestore. Konferencia aj tento rok priniesla hodiny zaujímavých prednášok, diskusií, nápadov i
návrhov na zlepšenie práce vo svete výtvarníkov, ilustrátorov, grafikov či architektov. Ako sprievodné
podujatie konferencie sa uskutočnil výtvarný workshop pre deti pod vedením ilustrátora a streetartového
umelca Mareka Cinu.

Keď čítanie je čtení VI.
Počas jesenných mesiacov sa v knižnici už po šiestykrát uskutočnil česko-slovenský projekt na podporu
čítania s názvom Keď čítanie je čtení. Cieľom tohto projektu je oboznámiť deti českej i slovenskej národnosti
s kultúrou a literatúrou českého národa, ktorého príslušníci tvoria početnú časť obyvateľov nášho mesta. V
rámci projektu sme zrealizovali viacero podujatí – besedy s autormi a ilustrátormi, prezentácie kníh, výstavy
ilustrácií, scénické čítania, divadelné predstavenia a výtvarné workshopy. Našim detským čitateľom sme
predstavili knihy súčasných českých autorov, ktoré ilustrovali slovenskí výtvarníci. Do knižnice zavítali tri
takéto autorské dvojice - Jiří Holub a Juraj Martiška, Petr Šrámek s Milošom Koptákom a Iva Procházková
s Katarínou Ilkovičovou. Medzi deti ďalej zavítali autorka Ivona Březinová, ilustrátorka Mária Nerádová
spisovateľka a herečka Viera Kučerová, ilustrátorka Saša Švolíková, herečka Zuzana Kronerová
a zástupkyňa Českého centra Bratislava Jana Polívková. S dielami českých autorov si deti zoznámili aj
v divadelnom prevedení – v podaní Dřeveného divadla Jána Hrubce, Teatra Pimprlo, študentov Ateliéru
muzikálového herectva Divadelnej fakulty JAMU v Brne a prostredníctvom cyklu scénických čítaní Listování.
Ako sprievodné podujatia projektu sa uskutočnili aj výstavy ilustračnej tvorby Juraja Martišku, Miloša
Koptáka a Kataríny Ilkovičovej. Do tajov svojho výtvarného umenia zasvätili deti aj na výtvarných
workshopoch, ktoré nadväzovali na prezentované knihy.
Na podujatiach projektu sa celkovo zúčastnilo 3680 návštevníkov, detí i dospelých.

19

Z ohlasov účinkujúcich:
Jan HRUBEC - herec
Na Slovensko chodím hrávať už asi pätnásť rokov a vždy to bol zážitok. Slovenské publikum je vynikajúce.
Obecenstvo je rovnako dôležitý protipól, alebo polovica divadla, rovnako ako herci. Keď je publikum
vnímavé, nabudené a vracia to, tak sa hrá perfektne. Decká tu boli úžasné.
Zuzana KRONEROVÁ - herečka
Nesmierne rada chodím do Piešťan. Vďaka vašej knižnici sú tu deti také sčítané a také vnímavé, že či už ide
o besedu spisovateľov a básnikov, alebo ide o počúvanie rozprávok, či aj takých ťažších textov, už tie
malinké deti sú nesmierne vychované a vyznajú sa v literatúre. Je skutočne radosť sledovať a počúvať ich.

6. Zahraničné a celoslovenské aktivity knižnice
Spolupráca s inými knižnicami
Knižnica bola aj v roku 2014 kolektívnym členom Slovenskej asociácie knižníc, Spolku slovenských
knihovníkov a Slovenskej sekcie IBBY (International Board on Books for Young People). Pravidelne sme sa
zúčastňovali pracovných porád riaditeľov mestských inštitúcii za účelom organizácie celomestských
projektov (OLKS, Victoria regia a iné). Zamestnanci knižnice sa aktívne zúčastňovali na aktivitách odborných
profesijných združení a spolkov. Knižnica sa zapojila aj do celoslovenských projektov na podporu čítania –
Týždeň slovenských knižníc, Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty?, Celé Slovensko číta deťom. Spolupráca
s mnohými slovenskými knižnicami pokračuje aj prostredníctvom výstav ilustrácií a zaujímavostí Piešťan
ktoré sprostredkujeme knižniciam prevažne na východnom Slovensku.
Zahraničné aktivity knižnice
Zahraničné aktivity Mestskej knižnice mesta Piešťany majú už niekoľkoročnú tradíciu a nie sú geograficky
obmedzené. V roku 2014 sme realizovali tieto zahraničné aktivity:
Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe
V dňoch 20. – 23. mája 2014 sme v spolupráci s Mestom Piešťany a RTVS zrealizovali 8. ročník festivalu
rozhlasových rozprávok, ktorý je od svojho 5. ročníka medzinárodným, česko-slovenským podujatím.
V rámci festivalového programu sa prezentovala česká kultúra - pracovníci Českého rozhlasu predstavili
zaujímavé projekty a programy pre deti, hercov z brnenského súboru Listování predviedli deťom divadelné
spracovanie „detskej knihy desaťročia“ s názvom Lichožrouti. Svoje aktivity predstavili zástupcovia
kultúrneho priestoru Sladovna Písek a turistické zaujímavosti Čiech sprostredkovala širokej verejnosti
prostredníctvom výstavy Česká centrála cestovného ruchu – CzechTourism. Nad tohtoročným festivalom
prevzala záštitu okrem ministra kultúry SR Mareka Maďariča aj veľvyslankyňa Českej republiky na
Slovensku Livie Klausová, ktorá sa osobne zúčastnila otváracieho večera festivalu.

7. Prehľad kultúrnych a vzdelávacích aktivít MsK v roku 2014
Dátum
od - do

Názov

Popis

Počet
účastníkov

300

550

18. 11. 2013
31. 01. 2014

Poznávame naše mesto

Výstava prezentujúca kultúrno - historické a
turistické zaujímavosti Piešťan. V spolupráci s
Rotary Clubom Piešťany a ProPolis n.o. Výstava
bola financovaná z dotácie Mesta Piešťany a
Ministerstva kultúry SR. Podujatie projektu CESTA
ZA POZNANÍM.

02. 12. 2013
07. 01. 2014

Max má X

Výstava obrazov Maxima Ormandíka, ktorá vznikla
pri príležitosti 10. narodenín autora.

05. 12. 2013
31. 01. 2014

Detské sny o mieri

13. 12. 2013
09. 01. 2014

Ladislav Michálek: Magický
svět Bohumila Hrabala

Výstava malieb detí rôznych národností žijúcich v
Izraeli. V spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným
domom umenia pre deti a Veľvyslanectvom Izraela
na Slovensku.
Výstava fotografií pri príležitosti 100. výročia
narodenia významného českého spisovateľa
Bohumila Hrabala

20

1750

980

01. 01. 2014
15. 03. 2014

Zlatá priadka Mária Ďuríčková
- Literárna a výtvarná súťaž

Literárna a výtvarná súťaž pre žiakov 1. - 5. ročníka
základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov
a deti ZUŠ pri príležitosti 95. výročia narodenia
spisovateľky Márie Ďuríčkovej

2014

01. 01. 2014
30. 04. 2014

Čítame s Osmijankom – pridaj
sa aj Ty!

10. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže

125

06. 01. 2014
31. 01. 2014

V čarovnom svete
mrakodrapov

Výstava ilustrácií Saše Švolíkovej ku knihe Marky
Míkovej - Mrakodrapy.

840

08. 01. 2014
31. 01. 2014

Piešťany očami detí

Výstava detských výtvarných prác.

600

08. 01. 2014
31. 01. 2014

Z výprav za umením

Výstava prác žiakov SZUŠ v Piešťanoch.

1150

08. 01.2014
31. 01.2014
08. 01.2014
10. 01. 2014
13. 01. 2014
14. 01. 2014
13.30

Lichožrouti

Zajko, malý hrdina
Guľko Bombuľko a kamaráti
Vrabec Čimo, to je číslo
Ukáž, čo vieš

Malá kolekcia ilustrácií od Galiny Miklínovej z
knižky Pavla Šruta Lichožrouti, ktorá bola anketou
Magnesia Litera vyhlásená ako detská kniha
desaťročia.
Stretnutie s Osmijankovým súťažným zošitom a
knižkou J. C. Hronského Smelý zajko. Podujatie pre
žiakov ZŠ.
Zábavné riešenie úloh Osmijankovho súťažného
zošita s knižkou Márie Ďuríčkovej. Podujatie pre
žiakov ZŠ.
Tvorivé súťaženie s Osmijankom a s knižkou
Ľudmily Podjavorinskej Čin Čin. Podujatie pre
žiakov ZŠ.
Informačná hodina spojená s kvízom o
Piešťanoch. Sprievodné podujatie k výstave
Poznávame naše mesto.

15. 01. 2014
15. 02. 2014

To mlieko má horúčku

Výstava ilustrácií Saše Švolíkovej z rovnomennej
knihy Veroniky Šikulovej.

15. 01. 2014
30. 01. 2014

Poznáš dobre svoje mesto?

Cyklus prednášok o Piešťanoch. Sprievodné
podujatia výstavy Poznávame naše mesto.

16. 01. 2014
13.30
22. 01. 2014
10.00

Mlieko s horúčkou
O kozliatkach poslušných i
neposlušných

Zážitkové čítanie z knižky Veroniky Šikulovej To
mlieko má horúčku, spojené s tvorivou
dielňou. Sprievodné podujatie k výstave To mlieko
má horúčku.
Literárna hodinka pre najmenších s novou knižkou
z vydavateľstva Buvik s ilustráciami Vladimíra
Krála.
Tvorivé riešenie kvízu o meste, spojené s
prehliadkou výstavy. Sprievodné podujatie k
výstave Poznávame naše mesto.

560

25
23
28
25
1150
82

25

21

23. 01. 2014
14.00

Piešťany v hádankách

27. 01. 2014
19. 02. 2014

Matúš Lelovský / Typoobjekty
a iné

Výtvarný workshop, sprievodné podujatie k výstave
Matúša Lelovského

1100

27. 01. 2014
13.00

O čom snívajú deti vo svete?

Informačná hodina, spojená s maliarskym
workshopom.
Sprievodné podujatie k výstave Detské sny o mieri.

25

Tvoríme s grafickým
dizajnérom Matúšom
Lelovským

Tvoríme s grafickým dizajnérom Matúšom
Lelovským.

14

27. 01. 2014
15.00
27. 01. 2014
17.30

Matúš Lelovský / Typoobjekty
a iné - vernisáž

Vernisáž výstavy dizajnéra a grafika Matúša
Lelovského.Hudobný hosť: piešťanská kapela
Edibles.
Prezentácia špionážneho thrilleru bývalého
príslušníka bezpečnostných zložiek Petra
Adameckého, plného dramatických udalostí a
šokujúcich odhalení.
Netradičná dopravná výchova pre predškolákov a
deti 1. ročníkov ZŠ, spojená s praktickým nácvikom
bezpečného správania v premávke. V spolupráci s
Mestskou políciou mesta Piešťany, Športovým
klubom polície Piešťany a autoškolami regiónu
Piešťany.

17

58

28. 01. 2014
18.00

Piešťanská spojka

29. 01. 2014
21. 02. 2014

Dopravné ihrisko v knižnici
(Autoškola pre najmenších)

29. 01. 2014
09.00

O bosorkách na Slovensku

Napínavé súťaženie s Osmijankom a s knihou G.
Futovej Keby som bola bosorka.

23

Obrázky z orieška

Výstava výtvarných diel vytvorených na motívy
rozprávok z rozhlasového festivalu Zázračný
oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe.

850

01. 02. 2014
28. 02. 2014

21

42

283

01. 02. 2014
30. 09. 2014

03. 02. 2014
10.00

Poznávame naše mesto

Rozprávky z múzea záhad a
tajomstiev

Výstava prezentujúca kultúrno - historické a
turistické zaujímavosti Piešťan. V spolupráci s
Rotary Clubom Piešťany a ProPolis n.o. Výstava
bola financovaná z dotácie Mesta Piešťany a
Ministerstva kultúry SR. Podujatie projektu CESTA
ZA POZNANÍM.
Tvorivé dopoludnie s knižkou Petra Karpinského
spojené s počúvaním rozhlasovej
rozprávky. Sprievodné podujatie výstavy Obrázky z
orieška.
Stretnutie s Osmijankom, jeho súťažným zošitom a
zábavnými básničkami Daniela Heviera a Jozefa
Mokoša.

650

30

04. 02. 2014
09.00

Hókus pókus cirkus

04. 02. 2014
17.30

Tibor Eliot Rostas: Mlčanie II.

Prezentácia knihy rozhlasových esejí o labyrinte
sveta.

78

Deti, dospeláci, žirafy a iné
príšery

Informačná hodina s Osmijankovým súťažným
zošitom a knižkou Alexandry Salmely Žirafia mama.

37

06. 02. 2014
28. 02. 2014

Klasici v komikse - Pavol
Dobšinský

Výstava prác 4. ročníka celoslovenskej literárnovýtvarnej súťaže. Hlavný organizátor: Stredná
odborná škola záhradnícka Piešťany a Mestská
knižnica mesta Piešťany

895

07. 02. 2014
10.00

Snehuliacke ostrovy

Zábavná literárna hodina s knihou Jána
Uličianskeho, spojená s dramatizáciou.

65

Veselé zúbky, čisté rúčky a
čarovné slovíčka

Populárny spevák Miro Jaroš v hudobno-zábavnom
programe pre škôlkarov a ich rodičov.

250

Jasný svit Slniečka

Osmijankove súťažné otázky a tvorivá dielňa
venovaná časopisu Slniečko.

30

Odyseus a grécke mýty

Výber z tvorby ilustrátora Miloša Koptáka.

13. 02. 2014
13.30

Zakliata hora

Informačná hodina o Pavlovi Dobšinskom, spojená
s počúvaním rozhlasovej rozprávky. Sprievodné
podujatie výstavy Klasici v komikse.

10

17. 02. 2014
13.30

Malá škola dizajnu

Výtvarný workshop, sprievodné podujatie výstavy
Typoobjekty.

18

05. 02. 2014
10.00

08. 02. 2014
10.30
12. 02. 2014
10.00
13. 02. 2014
31. 03. 2014

18. 02. 2014
10.00

Čarujeme s klbkom vlny

19. 02. 2014
10.00

Poviedky z Majáka

19. 02. 2014
17.00

Literárne posedenie s
Ľubomírom Olachom

20. 02. 2014
10.00

Klára a iglu

24. 02. 2014
31. 03. 2014

Modelujeme alebo Umenie
ako hra

26. 02. 2014
10.00

Ružová Anička

Čítanie a tvorivé dielne pre najmenších na motívy
obľúbenej knižky O Guľkovi
Bombuľkovi. Sprievodné podujatie projektu Zlatá
priadka Mária Ďuríčková. Projekt sa realizuje pri
príležitosti 95. výročia narodenia spisovateľky Márie
Ďuríčkovej.
Literárno - hudobné pásmo pre SŠ - autorské
čítanie Diany Mašlejovej, spojené s hudobným
vystúpením Roberta Pospiša & Martina Sillaya.
Stretnutie so slovenským básnikom a prozaikom
Ľubomírom Olachom v klube AkSen
Stretnutie s autorkou Petrou Nagyovou Džerengovou a jej novou knižkou o
dobrodružstvách malej prváčky.
Prezentácia tvorivej umeleckej činnosti detí z CVČ
Drahovce v oblasti súčasného úžitkového aj
dekoratívneho dizajnu, s využitím polymérovej
hmoty FIMO a hliny.
Informačná hodina o Pavlovi Dobšinskom, spojená
s počúvaním rozhlasových rozprávok. Sprievodné
podujatie výstavy Klasici v komikse.
Výstava prezentujúca kultúrno - historické a
turistické zaujímavosti Piešťan. V spolupráci s
Rotary Clubom Piešťany a ProPolis n.o. Výstava
bola financovaná z dotácie Mesta Piešťany a
Ministerstva kultúry SR. Podujatie projektu CESTA
ZA POZNANÍM.

01. 03. 2014
31. 03. 2014

Poznávame naše mesto

01. 03. 2014
31. 03. 2014

Slovensko - český obrázkový
Výstava ilustrácií z kníh Márie Nerádovej.
slovník zákerných slov pre deti

03. 03. 2014
31. 03. 2014

Bezpečne na bicykli i na vode

04. 03. 2014
31. 03. 2014

Nana Furiya - Ilustrácie - Peter
Spoločná výstava dvoch ilustrátorov.
Uchnár

Netradičná dopravná výchova pre žiakov ZŠ. V
spolupráci so Športovým klubom polície Piešťany.

22

26

1050

19

63
5
67

1120

6

480

820
73
1100

04. 03. 2014
09. 05. 2014
04. 03. 2014
14.00

Krajiny fantázie

Práce detí piešťanskej ZUŠ z workshopu s
ilustrátormi Nanou Furiyou a Petrom Uchnárom.

Nana Furiya - Ilustrácie - Peter Vernisáž výstavy dvoch ilustrátorov, divadelné
Uchnár - vernisáž
predstavenie a výtvarný workshop pre deti.

1250
88

07. 03. 2014
10.00

Kamaráti Fricko a Jupko

Tvorivé súťaženie s knižkou Kristy Bendovej Opice
z našej police spojené s divadelnou dramatizáciou.

75

08. 03. 2014
10.30

Keď mama nie je doma

Divadelná klauniáda pre deti od 3 rokov v podaní
Divadla PIKI.

180

10. 03. 2014
10.00

Magdalénka a škriatkovia

Dramatizácia na motívy rozprávkovej knihy Libuše
Friedovej v podaní detí z CVČ Drahovce.

70

11. 03. 2014
10.00

Keby som bol príšerou

Tvorivá hodinka s knihou Alexandry Salmely Žirafia
mama a iné príšery.

25

Ako muflón Ancijáš sľub
dodržal

Rozprávanie o nových dobrodružstvách muflóna kamionistu s autorom knihy Branislavom Jobusom.

72

17. 03. 2014
10.00

Neposedné vrabce

Čítanie z knižky Ľudmily Podjavorinskej Čin - Čin
spojené s tvorivou dielňou.

22

18. 03. 2014
10.00

Slniečkové čítanie

Stretnutie s časopisom Slniečko spojené s tvorivou
dielňou.

60

18. 03. 2014
13.30

Víly, škriatkovia a ropuchy

Informačná hodina s knihou Jána Uličianskeho
Štyria škriatkovia a víla spojená s počúvaním
rozprávky a workshopom.

23

19. 03. 2014
10.00

Veselé sestričky

Divadelná dramatizácia na motívy knihy Márie
Ďuríčkovej Danka a Janka.

61

20. 03. 2014
10.00

Môj dedko Rýchly šíp

Zábavná informačná hodina s knihou Marty
Hlušíkovej spojená s tvorivou dielňou.

27

21. 03. 2014
10.00

Najmocnejšie kúzlo

Výlet do magického sveta rozprávkových bytostí s
autormi knihy Zuzanou Csontosovou a ilustrátorom
Bystríkom Vančom.

60

21. 03. 2014
14.00

Kúzelné maľovanie

Výtvarný workshop s ilustrátorom Bystríkom
Vančom.

18

Za rozprávkami ďalekého
Ruska

Čítanie z knižky Drevený zámoček spojené s
tvorivou dielňou.

22

Kolo, kolo mlynské

Veselá hodina s hádankami, riekankami a
pesničkami určená predškolákom.

21

Zabudnuté slovenské
rozprávky

Populárna moderátorka Adela Banášová
predstavuje svoju knihu originálnych rozprávok.

140

26. 03. 2014
10.00

Písmenká z abecedy

Informačná hodina o písmenkách pre predškolákov
s knihami Táne Pastorkovej Veršovaná abeceda a
Jozefa Pavloviča Rieka rieke riekla, spojená s
tvorivou dielňou.

11

27. 03. 2014
10.30

Šlabikár šťastia: Návrat k sebe

Pavel Hirax Baričák v Piešťanoch. Autorské čítanie
a beseda pre študentov SŠ.

65

27. 03. 2014
13.30

Za horami za dolami

Tvorivé popoludnie s knižkou a rozhlasovou
rozprávkou Boženy Němcovej Soľ nad zlato.

12

Slnko - voda - zdravie

Medzinárodná výstava karikatúr pri príležitosti 1.
písomnej zmienky o meste Piešťany.

Ako poskytnúť prvú pomoc

Vzdelávacie podujatie pre žiakov ZŠ.

50

Kurz prvej pomoci pre
pedagógov

Podujatia sa realizujú v rámci projektu Nebojíme sa
poskytnúť prvú pomoc, v spolupráci s pracovnou
zdravotnou službou Salusé, s.r.o.

6

31. 03. 2014
10.00

Deň s Michalom Hvoreckým

Beseda so študentmi SŠ.

68

31. 03. 2014
10.00

Čo si hračky rozprávali

Informačná hodina s knihou Márie Ďuríčkovej,
spojená s tvorivou dielňou pre deti MŠ.

8

14. 03. 2014
10.00

24. 03. 2014
13.30
25. 03. 2014
10.00
25. 03. 2014
17.00

28. 03. 2014
25. 04. 2014
28. 03. 2014
10.00
28. 03. 2014
14.00

23

1171

31. 03. 2014
10.00

O kozliatkach

Bábkové predstavenie plné pesničiek na motívy
klasickej ľudovej rozprávky.

98

31. 03. 2014
14.00

O kozliatkach

Bábkové predstavenie plné pesničiek na motívy
klasickej ľudovej rozprávky.

55

31. 03. 2014
17.00

Michal Hvorecký číta Spamäti

Autorská prezentácia novej autobiografickej knihy
známeho spisovateľa.

8

01. 04. 2014
10.00

Statočný cínový vojačik

Dopoludnie s knižkami H. CH. Andersena,
rozhlasovou rozprávkou a tvorivou dielňou.

10

Ema, ružová veľryba a
medvedík bez mena

Beseda so spisovateľkou Máriou Lazárovou a
ilustrátorom Jurajom Martiškom.

45

02. 04. 2014
11.00

Vitajte v Zvieratkove!

Výtvarný workshop s ilustrátorom Jurajom
Martiškom.

14

03. 04. 2014
10.00

Misia Eva, prísne tajné

Stretnutie s autorkou Tamarou Heribanovou a jej
prvou knihou pre deti.

95

Typografia a dizajn písma na
Slovensku. Začalo to Cyrilom
a Metodom.

Výstava mapujúca vývoj a tvorivé využitie písma na
Slovensku. V spolupráci so Slovenským centrom
dizajnu a Katedrou vizuálnej komunikácie VŠVU.

Nástrahy internetu

Prednáška psychologičky Mgr. Márie Tóthovej
Šimčákovej pre seniorov.

35

Učíme sa pracovať s online
katalógom

Informačná hodina pre seniorov.

15

08. 04. 2014
10.00

Čitateľské finále

Informačná hodina s Osmijankovým súťažným
zošitom plným rozprávkových otázok.

24

09. 04. 2014
10.00

Osem rozprávkových úloh

Zábavné plnenie ôsmych úloh čitateľskej súťaže.

25

Veľké putovanie s Žofkou
Jafurovou

Interaktívne zážitkové čítanie z knižky Márie
Ďuríčkovej Jasietka.

6

Znak - písmo - obraz

Tvorivá dielňa zameraná na vývoj písma a jeho
podoby.

12

Krycie meno Bežec - Môj
príbeh spravodajského
dôstojníka

Prezentácia knihy o zákulisí slovenskej tajnej
služby, politiky a podsvetia za účasti autora Petra
Tótha.

8

Putovanie prírodou

Výstava kníh s tematikou lesa, prírody a ochrany
životného prostredia z fondu knižnice.

1180

16. 04. 2014
10.00

Čítame si v tráve

Netradičná beseda so spisovateľkou Silviou
Havelkovou o jej knižke Rozprávky z trávy.

45

23. 04. 2014
10.00

Čo viem o lese

Beseda s lesným pedagógom Martinom Vargom.

65

Moderné paleo: Zdravý, štíhly
a plný energie - raz a navždy
vďaka strave

Prezentácia knihy a stretnutie s jej autormi
Miroslavom Karpatym a Dianou Uríčkovou. V
spolupráci s PIWC - Medzinárodným klubom žien v
Piešťanoch.

12

Rozprávky spod slovanskej
lipy

Prezentácia rozprávkovej knižky autorov Petra
Vrlíka a Petra Mišáka.

39

29. 04. 2014
10.00

Podivné lesné bytosti

Rozprávkové tvorenie s knihou Romana Brata Čuvi
v pralese.

26

01. 05. 2014
13. 05. 2014

Sedembolestná panna Mária,
patrónka Slovenska

Výstava prác žiakov a študentov ZŠ sv. Márie
Goretti a Gymnázia sv. Michala Archanjela v
Piešťanoch pod vedením keramikárky Jany Bayer.

692

02. 05. 2014
30. 05. 2014

Klasici v komikse - Pavol
Dobšinský

Výstava prác 4. ročníka celoslovenskej literárno výtvarnej súťaže.

855

Svet v Zázračnom oriešku

Deň s rozhlasovou rozprávkou.

18

Pinocchio

Počúvanie rozhlasovej verzie rozprávky o malom
nezbedníkovi spojené s tvorivou dielňou.

22

02. 04. 2014
10.00

07. 04. 2014
28. 04. 2014
07. 04. 2014
10.00
07. 04. 2014
11.00

10. 04. 2014
13.30
11. 04. 2014
10.00
15. 04. 2014
17.00
16. 04. 2014
30. 04. 2014

23. 04. 2014
17.00
24. 04. 2014
10.00

06. 05. 2014
06. 05. 2014
10.00

24

2250

06. 05. 2014
13.30

Nezbedník Mikuláš

Huncústva malého Mikuláša z knihy R. Goscinnyho
v rozhlasovej rozprávke.

17

06. 05. 2014
16.00

Ach, tie opice!

Rozhlasová rozprávka R. Bachratého Opice vo
vyťahaných tričkách spojená s tvorivou dielňou.

20

07. 05. 2014
10.00

Dovidenia, Zuzanka!

Príbehy prváčky Zuzanky z knižky Hany Zelinovej.
Zážitkové čítanie a tvorivá dielňa.

55

Traja králi

Výstava exteriérových plastík piešťanského
dizajnéra a architekta Michala Staška.

725

13. 05. 2014
31. 05. 2014

Obrazy fantázie

Výstava ilustrátorov ocenených na BIB 2013.

695

15. 05. 2014
21. 05. 2014

Illustration Now

Výstava študentov Oddelenia voľnej grafiky a
knižnej ilustrácie VŠVU v Bratislave.

560

12. 05. 2014

15. 05. 2014
25. 05. 2014

15. 05. 2014
10.00

Knihy pre deti ocenené v
Čechách a na Slovensku

Porcelánový pavilón Ľubomíra
Feldeka

Výstava kníh a ilustrácií spojená s premietaním
kolekcií animovaných filmov pre deti v spolupráci s
BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre
deti a Památníkom národního písemnictví. Výstava
obsahuje výber kníh ocenených v súťažiach
Nejkrásnější české knihy roku a Najkrajšie knihy
Slovenska z ostatných piatich ročníkov súťaže 2008
– 2012.
Beseda pre študentov SŠ s významným
slovenským spisovateľom spojená s prezentáciou
novej knihy. V spolupráci s Literárnym informačným
centrom.
Výstava detských prác z celoslovenskej literárnej a
výtvarnej súťaže venovanej 95. výročiu narodenia
spisovateľky Márie Ďuríčkovej.

520

84

17. 05. 2014
25. 05. 2014

Zlatá priadka Mária Ďuríčková
- výstava prác

19. 05. 2014
30. 06. 2014

Nový východ Slniečka

Výstava súťažných grafických návrhov na novú
hlavičku, logo a layout detského časopisu Slniečko.

514

19. 05. 2014
30. 06. 2014

Zlatá priadka Mária Ďuríčková
- výstava prác

Výstava detských prác z celoslovenskej literárnej a
výtvarnej súťaže venovanej 95. výročiu narodenia
spisovateľky Márie Ďuríčkovej.

1514

20. 05. 2014
31. 07. 2014

Papierový pavilón

Výstava ilustrácií a výber z diela Daniely
Olejníkovej, tvorkyne ceny Zázračný oriešok 2014

340

20. 05. 2014
22. 05. 2014

Pohádkové Česko

Výstava turistických zaujímavostí Českej republiky
je doplnená exponátmi na tému Českého dedičstva
UNESCO, ktorá zahŕňa dvanásť českých miest
zapísaných do zoznamu hmotného kultúrneho
dedičstva. V spolupráci s CzechTourism.

1200

20. 05. 2014
31. 07. 2014

Milan Starý: Vzal jsem žlutou
tužku...

Výstava českého ilustrátora Milana Starého, ktorá
ponúka pohľad na pracovný stôl ilustrátora.

590

20. 05. 2014
25. 05. 2014

Zlatá priadka Mária Ďuríčková
- výstava prác

20. 05. 2014
30. 06. 2014

Orieškoví ilustrátori

20. 05. 2014
31. 08. 2014

Otvorte, kozliatka, beží k vám
Alžbetka!

20. 05. 2014
20. 06. 2014

Orieškové dobroty

20. 05. 2014

20. 05. 2014
20. 06. 2014

Peťka, ja a osem medvedíkov

Rozprávkový svet ilustrácií z
BIB

Výstava detských prác z celoslovenskej literárnej a
výtvarnej súťaže venovanej 95. výročiu narodenia
spisovateľky Márie Ďuríčkovej.
Výstava ilustrácií tvorcov cien rozhlasového
festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase rozhlas v knihe v rokoch 2001 – 2012. Výstava
ponúka výber z diel Petra Čisárika, Evy Farkašovej,
Ľuboslava Paľa, Petra Uchnára, Miloša Koptáka,
Martiny Matlovičovej a Vlada Krála.
Výstava na motívy kníh Vianočné mystérium a
Kozliatka s ilustráciami Vlada Krála - tvorcu ceny
Zázračný oriešok 2012.
Výstava členov Asociácie ilustrátorov (ASIL) Ďura
Balogha, Kataríny Cakovej, Veroniky Holecovej,
Jany Hrčkovej – Stankovianskej, Katky Ilkovičovej,
Miloša Koptáka, Kristíny Kubáňovej, Jána Kurinca,
Petry Lukovicsovej, Matúša Maťátka, Zuzany
Mlynárčikovej, Martina Mrvu, Daniely Olejníkovej,
Barbory Paulovičovej, Edit Sliackej, Róberta
Szegényho a Bystríka Vanča.
Výstava ilustrácií akademického maliara Svetozára
Mydla z rovnomennej knihy Kvety Daškovej,
ocenenej v súťaži organizovanej BIBIANOU,
Medzinárodným domom umenia pre deti ako
Najkrajšia kniha zimy 2012.
Ilustrácie ocenené detskou porotou v rokoch 2003 –
2013.

25

1500

380

250

630

130

1421

205

20. 05. 2014
30. 06. 2014

Mimi a Líza na výstave v
knižnici

Výstava ilustrácií Kataríny Kerekesovej, Borisa
Šímu a Ivany Šebestovej z knihy Mimi a Líza.

1514

20. 05. 2014
30. 06. 2014

Škatuľkové rozprávky

Výstava priestorových ilustrácií študentov KBT DF
VŠMU na motívy súťažných rozhlasových titulov.

1330

Kde sa mačky túlajú

Výstava ilustrácií výtvarníčky Martiny Matlovičovej z
knihy Jána Uličianskeho Leonardo, kocúr z ulice.

1906

20. 05. 2014
20. 05. 2014
13.00

Rozprávková kolonáda

20. 05. 2014
14.00

Kreslete do domu za mlhou

20. 05. 2014
14.00
20. 05. 2014
14.00
30. 06. 2014
20. 05. 2014
16.30

Milan Starý: Vzal jsem žlutou
tužku... - vernisáž
Rozprávky pre bavlnku a ihlu
Papierový pavilón - vernisáž

20. 05. 2014
19.00

Orieškoví trpaslíci

21. 05. 2014
09.00

Počúvanie súťažných titulov

21. 05. 2014
09.15

Otvorte, kozliatka, beží k vám
Alžbetka! - vernisáž

Karnevalový sprievod detí ulicami mesta, doplnený
zábavným programom v podaní študentov KBT DF
VŠMU
Tvorivá dielňa pod vedením Ester a Milana Starých
na motívy ich spoločnej knihy Dům za mlhou,
nominovanej na prestížne české ocenenie Zlatá
stuha 2014 ako výtvarný počin roku.
Vernisáž výstavy odhaľujúca zákulisie práce
ilustrátora. Výstava českého ilustrátora Milana
Starého, ktorá ponúka pohľad na pracovný stôl
ilustrátora.
Výstava ilustrácií slovenskej ilustrátorky žijúcej v
Českej republike Saše Švolíkovej z knihy
Pohádečko moje - Rozprávočka moja.
Vernisáž ilustrácií a výber z diela ilustrátorky
Daniely Olejníkovej, tvorkyne ceny Zázračný
oriešok 2014.
Otvárací večer festivalu Zázračný oriešok. Kniha
v rozhlase – rozhlas v knihe spojený s vystúpením
študentov KBT DF VŠMU s predstavením na
motívy pôvodného slovenského televízneho cyklu
pre deti Trpaslíci. Súčasťou večera bolo
predstavenie súťažných rozhlasových titulov a ich
autorov, ale aj festivalových podujatí a ich
účastníkov. Počas otváracieho večera festivalu
odovzdal generálny riaditeľ RTVS Václav Mika
Zvláštnu cenu Rozhlasu a televízie Slovenska.
Ocenenie sa udeľuje výraznej rozhlasovej
umeleckej osobnosti (herec, režisér, hudobník),
ktorá svojím celoživotným dielom výrazne
ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti. V
tomto roku získal cenu herec Boris Farkaš.
Festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase –
rozhlas v knihe má dve časti – pracovnú a časť
venovanú sprievodným podujatiam. V pracovnej
časti dve poroty – odborná a detská hodnotia 12
súťažných rozhlasových titulov. Na základe
počúvania potom určia víťazné tituly v kategórii
rozhlasových monologických rozprávok
rozprávkových hier.
Vernisáž výstavy na motívy kníh Vianočné
mystérium a Kozliatka s ilustráciami Vlada Krála tvorcu ceny Zázračný oriešok 2012.

400

31

47

565
67

250

25

80

21. 05. 2014
09.30

Illustration Now - vernisáž

Vernisáž výstavy študentov Oddelenia voľnej
grafiky a knižnej ilustrácie VŠVU v Bratislave.

40

21. 05. 2014
09.30

Janko Hraško

Interaktívne divadelné predstavenie pre deti v
podaní študentov KBT DF VŠMU.

40

21. 05. 2014
10.00
21. 05. 2014
10.15

Ušoun a jeho kamarádi aneb
Rádio Junior Českého
rozhlasu se představuje
Pozri sa na svet rukami a
ušami

21. 05. 2014
10.30

Opice z našej police

21. 05. 2014
13.00

Počúvanie súťažných titulov

21. 05. 2014
13.00
21. 05. 2014
13.30

Škatuľkové rozprávky vernisáž
Tmy sa nemusíš báť

Prezentácia detských rozhlasových programov
Rádia Junior, jedného z rozhlasových okruhov
Českého rozhlasu.
Prezentácia animovaného seriálu, rozhlasovej
rozprávky a knihy Kataríny Kerekesovej, Kataríny
Molákovej a Alexandry Salmela s ilustráciami
Kataríny Kerekesovej, Borisa Šímu a Ivany
Šebestovej.
Divadelné predstavenie na motívy obľúbenej
detskej knihy Kristy Bendovej v podaní
Bratislavského bábkového divadla.
Odposluchy súťažných rozprávok rozhlasového
festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase –
rozhlas v knihe.
Vernisáž výstavy priestorových ilustrácií študentov
KBT DF VŠMU na motívy súťažných rozhlasových
titulov.
Rozprávkové hrdinky Mimi a Líza na návšteve
v škôlke – čítanie knihy spojené s premietaním
animovaného seriálu

26

40

78

530
25
55
41

a zábavnými hrami.

21. 05. 2014
13.30

Všetky farby orieška

21. 05. 2014
13.30

Lichožrouti se vracejí

21. 05. 2014
14.00
21. 05. 2014
14.00

Zlatá priadka Mária Ďuríčková
- vernisáž
Zlatá priadka Mária Ďuríčková
- vyhodnotenie

Tvorivá dielňa za účasti ilustrátorov – tvorcov Ceny
Zázračný oriešok Miloša Koptáka, Petra Uchnára,
Vlada Krála a Daniely Olejníkovej
Scénické čítanie z knihy českých autorov Pavla
Šruta a Galiny Miklínovej v podaní protagonistov
projektu
Listování
Vernisáž výstavy detských prác z celoslovenskej
literárnej a výtvarnej súťaže venovanej 95. výročiu
narodenia spisovateľky Márie Ďuríčkovej.
Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej a výtvarnej
súťaže venovanej 95. výročiu narodenia
spisovateľky Márie Ďuríčkovej.

46

85

76
76

21. 05. 2014
18.30

Orieškové dobroty - vernisáž

Vernisáž výstavy členov Asociácie ilustrátorov
(ASIL)

130

21. 05. 2014
20.00

Leonardo, kocúr z ulice

Divadelné predstavenie na motívy knihy Jána
Uličianskeho v podaní študentov KBT DF VŠMU.

130

22. 05. 2014
09.00

Žirafia mama a iné príšery

Beseda s autorkami knihy Alexandrou Salmelou a
Martinou Matlovičovou.

35

22. 05. 2014
09.00

Počúvanie súťažných titulov

Odposluchy súťažných rozprávok rozhlasového
festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase –
rozhlas v knihe.

25

22. 05. 2014
09.30

Palculienka a Janko Hraško

Interaktívny rozprávkový príbeh pre predškolákov v
podaní študentov KBT DF VŠMU.

50

22. 05. 2014
09.30

Lichodílna z Písku

Tvorivá dielňa pod vedením Sylve Kofroňovej,
zástupkyne českého kultúrneho priestoru, Sladovna
Písek.

52

Lichožrouti se vracejí aneb
čtení pro děti do sto let

Prezentácia Českého rozhlasu, Rádia Vltava a ich
rozhlasovej tvorby pre deti

52

22. 05. 2014
10.00

Dafnis a Chloé

Prezentácia knižného a rozhlasového spracovania
antického príbehu za účasti autorov a vydavateľa.

45

22. 05. 2014
10.00

Orieškoví ilustrátori v Auparku

22. 05. 2014
13.00

Leonardo, kocúr z ulice

22. 05.2014
14.00

Pohádečko moje Rozprávočka moja

22. 05. 2014
19.00

Oriešok, otvor sa!

22. 05. 2014
09.30

23. 05. 2014
09.30
23. 05. 2014
09.30

23. 05. 2014
09.30

23. 05. 2014
10.00

Kam zmizol tieň: Mimi a Líza v
džungli

Hlbokomorské rozprávky

Neviditeľné dobrodružstvá

Ťažká hádanka alebo čo sú
dôležité veci?

Tvorivá dielňa za účasti slovenských ilustrátorov
Daniely Olejníkovej, Kataríny Ilkovičovej a
Vladimíra Krála na motívy rozprávkových príbehov.
Prezentácia knihy Jána Uličianskeho Leonardo,
kocúr z ulice a jej rozhlasového spracovania za
účasti autorov spojená s divadelným predstavením.
Prezentácia česko – slovenskej rozprávkovej knižky
pre deti a jej rozhlasového dvojjazyčného
spracovania za účasti tvorcov.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov festivalu Zázračný
oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe spojené
s odovzdávaním cien tvorcom víťazných titulov.
V programe vystúpili poslucháči muzikálového
herectva JAMU z Brna
a prvýkrát v histórii sa udeľovala Zvláštna cena
Literárneho informačného centra. Cena je určená
autorovi v oblasti detskej tvorby za významný
umelecký prínos a v tomto ročníku ju získal
spisovateľ Daniel Hevier.
Dramatická hra pre deti na motívy knihy
a animovaného seriálu Mimi a Líza
Stretnutie so spisovateľkou Monikou
Kompaníkovou, ilustrátorkou Veronikou Holecovou
a rozhlasovými tvorcami spojená s počúvaním
rozprávky a dramatizáciou.
Prezentácia animovaného seriálu, rozhlasovej
rozprávky a knihy o dvoch kamarátkach - nevidiacej
Mimi a neposednej Líze

Hravé čítanie knižky Márie Ďuríčkovej O Guľkovi
Bombuľkovi. V spolupráci s n.o. Osmijanko,

27

24
106
85

190

28

55

60

35

23. 05. 2014
10.00

O Jalovskom cintoríne

26. 05. 2014
06. 06. 2014

Knihy pre deti ocenené v
Čechách a na Slovensku

27. 05. 2014
17.30

Návod na prežitie pre ženu

Prezentácia knihy a stretnutie s autorom MUDr.
Igorom Bukovským.

88

28. 05. 2014
10.00

Šiestaci v komikse

Dopoludnie s komiksom a knihou Hany Zelinovej
Spať na slnku.

54

29. 05. 2014
10.00

Peklo v raji a iné cesty

Beseda pre študentov SŠ s cestovateľom Otom
Malým.

58

Zázračný oriešok na BRaKu

Prezentácia piešťanského rozhlasového festivalu
na 1. ročníku Bratislavského knižného festivalu.

800

02. 06. 2014
10.00

Mimi a Líza sa predstavujú

Prezentácia nového slovenského animovaného
seriálu.

25

03. 06. 2014
10.00

Zbohom, farba sivá

Tvorivý workshop pre škôlkarov na motívy príbehov
o Mimi a Líze.

25

04. 06. 2014
09.00

Čin - čin

Divadelné predstavenie na motívy známej knižky Ľ.
Podjavorinskej v podaní divadla PIKI.

65

04. 06. 2014
10.30

Rozhlasový Leonardo

Ľubomír Piktor číta Leonarda. Prezentácia víťaznej
rozhlasovej rozprávky festivalu Zázračný oriešok.
Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe a knihy Jána
Uličianskeho Leonardo, kocúr z ulice.

68

06. 06. 2014
10.00

Deti v zelenom

Tvorivé dielne a čítanie v prírode s knižkou Marty
Šurinovej.

25

30. 05. 2014
01. 06. 2014

06. 06. 2014
10.00

Čierne zlato. Povesti z
Hornonitria

Prezentácia knihy Čierne zlato. Povesti z
Hornonitria a jej rozhlasového spracovania za
účasti autorov a vydavateľky.
Výstava kníh a ilustrácií spojená s premietaním
kolekcií animovaných filmov pre deti v spolupráci s
BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre
deti a Památníkom národního písemnictví.

Prezentácia knihy a rozhlasovej rozprávky za účasti
autora Jozefa Lenharta, spojená s dramatizáciou v
podaní divadelného súboru Dobreta pri CVČ
Drahovce.
Výstava víťazných prác celoslovenskej literárnej a
výtvarnej súťaže venovanej výročiu známej
spisovateľky.

108

620

46

09. 06. 2014
31. 07. 2014

Svet rozprávok Márie
Ďuríčkovej

10. 06. 2014
10.00

Malý Huemaj

Interaktívne divadielko pre najmenších s hádankou.

75

12. 06. 2014
10.00

Strelené rozprávky

Prezentácia knihy Marty Hlušíkovej a workshop s
ilustrátorkou Alenou Wagnerovou.

25

12. 06. 2014
11.00

Faktor Merde

Jedinečné scénické čítanie bestselleru Stephena
Clarka v rámci cyklu Listování.

66

16. 06. 2014
10.00

Nakresli mi rozprávku

17. 06. 2014
14.00

Kozliatka

18. 06. 2014
10.00

Kreslite ceruzkami!

19. 06. 2014
10.00

Zlatá reťaz

21. 06. 2014
31. 07. 2014

Slnko - voda - zdravie /
Słońce, woda, powietrze

Medzinárodná výstava karikatúr v Ustrońi
(Poľsko).

23. 06. 2014
13.30

Od kvetu k medu

Prechádzka náučným včelárskym chodníkom v
Drahovciach pod vedením včelára. V spolupráci s
CVČ Drahovce. Podujatie projektu Piešťanské
vychádzky, ktorý sa realizuje s finančnou podporou
Trnavského samosprávneho kraja.

44

23. 06. 2014
17.00

Chute a vône života

Rozprávanie s populárnym hercom Braňom
Deákom nielen o jeho novej knihe receptov.

75

24. 06. 2014
08.30

O svete za zatvorenými očami

Prezentácia rozhlasovej a animovanej podoby
rozprávok o Mimi a Líze, spojená s tvorivou dielňou.

28

Informačno - tvorivá hodina ku knihe
Kozliatka. Sprievodné podujatia k výstave Otvorte,
kozliatka, beží k vám Alžbetka!
Divadelné predstavenie na motívy známej
rozprávky. Sprievodné podujatia k výstave Otvorte,
kozliatka, beží k vám Alžbetka!
Tvorivá dielňa s prezentáciou knižky Ester a Milana
Starých Dům za mlhou. Sprievodné podujatie k
výstave Milan Starý: Vzal jsem žlutou tužku.
Prezentácia knihy slovenských rozprávok,
hádaniek, piesní a riekaniek pre najmenších
spojená s vystúpením folklórneho súboru
Predškoláčik pri MŠ Staničnej v Piešťanoch.

28

345

24
60
25

96

1500

24. 06. 2014
10.00

Neviditeľná ryba

Stretnutie s hrdinkami knihy, rozhlasovej rozprávky
a animovaného seriálu o dvoch neobyčajných
kamarátkach, spojená s tvorivou dielňou.

26

Orieškové dobroty

Výstava členov Asociácie ilustrátorov (ASIL)

970

Bájky, S dievčiskom sa
nehráme a Panáčik

Dramatizácia na motívy kníh I. A. Krylova, Nataše
Tanskej a Jána Uličianskeho.

87

26. 06. 2014
10.00

Kto býva v oriešku

Tvorivá dielňa s ilustrátorom Vladimírom Králom.

15

26. 06. 2014
10.00

Mimi má Lízu, Líza má Mimi

Prezentácia animovaného seriálu o dvoch
nerozlučných kamarátkach.

23

Uspávanka pre Martinka a
Nám sa ešte nechce spať

Dramatizácia knižiek Ľubomíra Feldeka a Daniela
Heviera pre predškolákov.

78

Svet siedmich kozliatok

Prezentácia knihy Kozliatka za účasti vydavateľky
Márie Števkovej a ilustrátora Vladimíra Krála,
spojená s divadelnou dramatizáciou a tvorivou
dielňou. Sprievodné podujatie k výstave Otvorte,
kozliatka, beží k vám Alžbetka!

56

Tvoríme s orieškovými
ilustrátormi

Výtvarný workshop s Danielou Olejníkovou a
Vladimírom Králom.

25

01. 07. 2014
30. 09. 2014

Piešťanské impresie

Výstava fotografií zobrazujúcich zaujímavosti nášho
mesta.

688

01. 07. 2014
01. 08. 2014

4,2 - Dojčenie je vzťah

Výstava fotografií zachytávajúcich jedinečné puto
medzi matkou a dieťaťom.

950

01. 07. 2014
31. 07. 2014

Mimi a Líza medzi deťmi

Výstava ilustrácií Kataríny Kerekesovej, Borisa
Šímu a Ivany Šebestovej z knihy Mimi a Líza.

420

26. 06. 2014
15. 08. 2014
26. 06. 2014
09.00

26. 06. 2014
10.00
26. 06. 2014
13.30
26. 06. 2014
14.00

01. 07. 2014
30. 09. 2014

Poznávame naše mesto

Výstava prezentujúca kultúrno - historické a
turistické zaujímavosti Piešťan. V spolupráci s
Rotary Clubom Piešťany a ProPolis n.o. Výstava
bola financovaná z dotácie Mesta Piešťany a
Ministerstva kultúry SR. Podujatie projektu CESTA
ZA POZNANÍM.
Prednáška RNDr. Viery Červenej, predsedníčky OZ
Mamila. Sprievodné podujatie výstavy 4,2 Dojčenie je vzťah.
Zábavné čítanie nových príbehov kocúra Leonarda,
spojené s tvorivou dielňou. Sprievodné podujatie
výstavy Kde sa mačky túlajú.
Prezentácia knihy za účasti japonského novinára
Masahika Shirakiho a jeho slovenskej manželky herečky Oľgy Belešovej.

1180

01. 07. 2014
16.00

Dokedy dojčiť?

02. 07. 2014
10.00

Pozor! Kocúr v akcii

02. 07. 2014
17.30

Masahikovými očami

06. 07. 2014
10.00

Rozkrávka

Divadelné predstavenie o tom, ako sa vďaka mlieku
môže zlé na dobré obrátiť.

90

Piešťany v obrázkoch a
hádankách

Informačná hodina pre deti spojená s výtvarným
workshopom

22

08. 07. 2014
17.30

Z Rijádu do sveta

Stretnutie so slovenskou autorkou žijúcou v
Saudskej Arábii Soňou Bulbeck, spojené s
prezentáciou novej knihy.

71

09. 07. 2014
30. 07. 2014

Najkrajšie kalendáre
Slovenska 2014

Výstava v spolupráci s Klubom fotopublicistov
Slovenského syndikátu novinárov Slovenská Ľupča.

08. 07. 2014
08.00

10. 07. 2014
09.00

Dobrodružstvo s
Gevenduchou

11. 07. 2014
10.00

Vo vodách Sĺňavy

11. 07. 2014
10.00

Papiermánia v Dinovi

14. 07. 2014
09.30

O siedmich kozliatkach

14. 07. 2014
13.00

Alžbetkina cesta časom

Zážitkové čítanie a tvorenie s najmenšími o
rozprávkových sestričkách z knižky Márie
Ďuríčkovej Danka a Janka.
Náučná vychádzka pre deti. Podujatie projektu
Piešťanské vychádzky, ktorý sa realizuje s
finančnou podporou Trnavského samosprávneho
kraja.
Cykloprechádzka, čítanie a tvorenie v prírode.
Divadelné predstavenie pre najmenších na motívy
knihy Márie Rázusovej-Martákovej a Jaroslavy
Blažkovej.
Dobrodružné popoludnie s výstavou a knihou
Vianočné mystérium. Sprievodné podujatie výstavy
Otvorte, kozliatka, beží k Vám Alžbetka!

29

35
12
85

1041
25

18

18
97
19

Čarovná plavba dolu Váhom...
až po piešťanskú Sĺňavu

Čítanie a rozprávanie s olympijskou plavkyňou
Martinou Moravcovou, spojené s výtvarným
workshopom. Podujatie projektu Symbol môjho
mesta, ktorý sa realizuje s finančnou podporou
Mesta Piešťany.

27

Päť prštekov na ruke alebo
Klaun hudobným virtuózom

Prezentácia knihy spojená s tvorivými hrami.

60

16. 07. 2014
10.30

Hrajme sa na pantomímu

Pohybový workshop pre deti

60

22. 07. 2014
14.00

Rozprávkový svet ilustrácie

Sprievod výstavami známych ilustrátorov a
workshop s knihou Ester a Milana Starých Dům za
mlhou.

25

Rozprávková cesta s
Analfabetou

Tvorivé dopoludnie s knižkou Jána Uličianskeho.

18

Výprava do sveta povestí

Informačno - tvorivá hodina s knihou Márie
Ďuríčkovej Dunajská kráľovná.

17

Keď sa dievča kamaráti s
veľrybou

Rozprávková hodinka s knižkou Márie Lazárovej
Ema a ružová veľryba s tvorivou dielňou.

40

Z výprav za umením

Výstava výtvarných prác žiakov Súkromnej
základnej umeleckej školy v Piešťanoch.

05. 08. 2014
09.30

Symbol v hline ukrytý

Výtvarná dielňa s keramikárkou Janou
Bayer. Podujatie projektu Symbol môjho mesta.

18

06. 08. 2014
08.30

Maľuj a modeluj Piešťany

Tvorivé dopoludnie s maľovankou a kvízom o
Piešťanoch. Podujatie projektu Symbol môjho
mesta.

10

Bratislavské povesti: Dunajská
kráľovná a jej poklady

Tvorivá dielňa na motívy kníh Márie Ďuríčkovej,
spojená so súťažným kvízom.

27

Ako to bolo s kozliatkami

Zábavná hodinka tvorivej dramatiky na motívy knihy
Kozliatka.

27

14. 07. 2014
13.30
16. 07. 2014
09.30

23. 07. 2014
10.00
29. 07. 2014
08.30
30. 07. 2014
10.00
01. 08. 2014
31. 08. 2014

06. 08. 2014
10.00
07. 08. 2014
10.00

08. 08. 2014
18.00
08. 08. 2014
26. 08. 2014

12. 08. 2014
10.00
13. 08. 2014
10.00

Maluj, co vidíš – vernisáž
Maluj, co vidíš

Vysnívané krajiny detskej
duše

Vernisáž výstavy kresieb a malieb Helgy Hoškovej Weissovej za účasti zástupcu Židovskej
náboženskej obce v Piešťanoch Karola Ambru,
spojená s koncertom rockovej kapely Voľným
pádom.
Unikátna výstava kresieb a malieb Helgy Hoškovej Weissovej, zobrazujúcich život v koncentračnom
tábore očami mladého dievčaťa.
Výtvarný workshop s ilustrátorkou Alenou
Wagnerovou. Podujatie projektu VITAJTE V
NAŠOM SVETE IV.

1112

52
471

14

Šucha-rucha-gevenduchašmyk

Tvorivé dopoludnie s knihami Márie Ďuríčkovej a
súťažným kvízom.

28

13. 08. 2014
17.30

Na sever od Santiaga

Prezentácia dokumentárneho cestopisu Miroslava
Béreša o potulkách troch Slovákov v
juhoamerickom štáte.

42

19. 08. 2014
10.00

Piešťany z papiera

Výtvarný workshop s papierológom Karolom
Krčmárom.

20

Ako sa Danka a Janka stretli s
Guľkom Bombuľkom

Výtvarné dopoludnie s hrdinami knižiek Márie
Ďuríčkovej a súťažným kvízom.

14

21. 08. 2014
10.00

Príšerky hlbokomorské

Tvorivé dopoludnie spojené s počúvaním
Hlbokomorských rozprávok Moniky Kompaníkovej.

25

26. 08. 2014
09.30

Nový symbol Piešťan

Detský ilustračný workshop pod vedením
ilustrátorky Alice Gurínovej.

12

27. 08. 2014
10.00

Kúzla, čary, tajomstvá

Rozprávková hodinka s knižkou Zuzany
Csontosovej Najmocnejšie kúzlo.

38

29. 08. 2014
17.00

Pod basovým kľúčom

Dokument o živote a tvorbe spisovateľky Bibiany
Wallnerovej.

25

29. 08. 2014
17.00

Maliar Doktora Smrti

Dokumentárny film o neobyčajnom osude
košického maliara Ľudovíta Felda.

25

20. 08. 2014
10.00

30

02. 09. 2014
30. 09. 2014

Svet rozprávok Márie
Ďuríčkovej

Výstava detských prác z celoslovenskej literárnej a
výtvarnej súťaže venovanej výročiu známej
spisovateľky.

1200

02. 09. 2014
30. 09. 2014

Aj knihy liečia

Výstava kníh s tematikou znevýhodnených.

1200

05. 09. 2014
15. 10. 2014

Klíma, energia, zodpovednosť
a spravodlivosť

Výstava fotografií.

1800

05. 09. 2014
30. 09. 2014

Chráňme našu planétu

Výstava kníh s environmentálnou tematikou.

850

05. 09. 2014
30. 09. 2014

Spisovatelia v školských
Spomienková výstava na školské roky známych
laviciach - Speváci v školských
slovenských osobností. V spolupráci s Múzeom
laviciach - Filmoví režiséri v
školstva a pedagogiky v Bratislave.
školských laviciach

08. 09. 2014
10.00
Volali ste záchranku?
08. 09. 2014
17.30
09. 09. 2014
03. 10. 2014

Prezentácia knihy a beseda jej autorom doc. MUDr.
Viliamom Dobiášom, PhD.

960

105
32

Maľovaný svet

Výstava výtvarných prác handicapovaných detí. V
spolupráci s Galériou insitného umenia Pezinok.

541

09. 09. 2014
14.30

Maľovaný svet - vernisáž

Vernisáž výstavy výtvarných prác handicapovaných
detí. V spolupráci s Galériou insitného umenia
Pezinok.

40

10. 09. 2014
10.00

Nakupujem a premýšľam

Informačná hodina pre deti

25

15. 09. 2014
10.00

16. 09. 2014
20. 10. 2014
16. 09. 2014
10.00

O zlaté rybce

Radek Pilař dětem

Divadelná dramatizácia klasickej rozprávky v
podaní Dřeveného divadla Jána Hrubce. Podujatie
projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ VI., ktorý sa
realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR –
program Kultúra národnostných menšín 2014.
Výstava prezentujúca tvorbu legendárneho českého
výtvarníka. V spolupráci s Českým centrom
Bratislava a Galeriou umění pro deti GUD.

105

1500

Ryba rohatá alebo Toto nie je
ryba

Divadelná inscenácia s ekologickou tematikou.

82

Radek Pilar dětem - vernisáž

Vernisáž výstavy spojená s výtvarným
workshopom. V spolupráci s Českým centrom
Bratislava.

38

Piešťany v karikatúre

Tvorivá dielňa s karikaturistom Bobom Perneckým.

20

Hráme sa zdravo

Zážitkové čítanie pre škôlkarov z knižky Ako sa
farby vymenili.

23

Všetky farby môjho mesta

Tvorivá dielňa s dizajnérom Michalom Staškom.

24

Piešťanské papierové
kráľovstvo

Tvorivá dielňa s výtvarníkom a dizajnérom Karolom
Krčmárom.

45

Najkrajšia kúpeľná oblátka

Netradičná tvorivá dielňa s využitím recyklovaného
materiálu pod vedením Kataríny Bajzikovej.

48

18. 09. 2014
15. 10. 2014

Symbol môjho mesta - súťaž

Výtvarná súťaž pre deti MŠ a žiakov ŠZŠ.

20

18. 09. 2014
11.00
18. 09. 2014
14.00

Poznávame architektúru
Piešťan

Workshop s Barborou Jurínovou
o architektonických zaujímavostiach mesta
Piešťany

16. 09. 2014
14.00
17. 09. 2014
10.00
17. 09. 2014
16.00
17. 09. 2014
10.00
17. 09. 2014
10.00
17. 09. 2014
16.00
17. 09. 2014
10.00
17. 09. 2014
16.00
17. 09. 2014
10.00
17. 09. 2014
16.00

19. 09. 2014
10.00

Najkrajšia kúpeľná oblátka

Netradičná tvorivá dielňa pre deti MŠ s využitím
recyklovaného materiálu pod vedením
kulturologičky Kataríny Bajzikovej.

31

24
13

30

22. 09. 2014
10.00
23. 09. 2014
10.00
23. 09. 2014
15.00
23. 09. 2014
10.30

Putovanie za Rumcajsom

Žiť energiou

Zo škrupiny, Nezvyčajný dar z
cudziny

Zážitkové čítanie z knižky Václava Čtvrtka spojené
s workshopom. Sprievodné podujatie k výstave
Radek Pilař dětem.
Ekologické poradenstvo na tému úspory energie a
využívania obnoviteľných zdrojov pre žiakov,
študentov i verejnosť, spojené s praktickými
ukážkami. V spolupráci so Slovenskou inovačnou a
energetickou agentúrou.
Rozprávanie o dobrodružstvách školáka Jožka s
darčekom z Austrálie a beseda s autorkou knihy
Janou Necpalovou.
Netradičný workshop spojený s poznávaním
najkrajších stromov nášho mesta. Podujatie
projektu Piešťanské vychádzky

24

95

42

25. 09. 2014
10.00

(Ne) Obyčajné stromy

25. 09. 2014
13.00

Používam a recyklujem

Tvorivá dielňa s ekologickou tematikou

27

Mladý hasič a záchranár

Branno - športové podujatie spojené s ukážkami
hasičskej techniky a výstavou detských výtvarných
prác. V spolupráci s Územným výborom
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Piešťany v
spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a
záchranného zboru Piešťany, DHZ Rakovice, DHZ
Vrbové, DHZ Leopoldov, DHZ Drahovce, DHZ
Dvorníky.

30

Žlto-čierna rozprávka alebo
Ako chcela byť vrana žltá

Divadielko pre deti na motívy knižky Ako sa farby
vymenili.

68

Zdraví vás Večerníček

Hodinka plná rozprávok pre najmenších.
Sprievodné podujatie k výstave Radek Pilař dětem.

23

Ani labuť, ani kačka, ani čajka.
Čo je to?

Tvorivá dielňa, ktorá netradičným spôsobom
predstaví symbol Piešťan.

25

30. 09. 2014
09.30

Utáraná Majka

Informačná hodina a zážitkové čítanie z knihy Márie
Ďuríčkovej

17

30. 09. 2014
09.30

Moje papierové ja

Tvorivá dielňa ku knihe Márie Ďuríčkovej

17

30. 09. 2014
10.00

Moje papierové ja

Tvorivá dielňa ku knihe Márie Ďuríčkovej

24

Breza? Platan? Lipa? Tis?
Hádaj s nami vzácne stromy...

Netradičný workshop o vzácnych stromoch nášho
mesta. Podujatie v rámci projektu Cestovný ruch a
rozvoj komunít.

25

Ani vajíčko, ani korálka. Ale
Oriešková rozprávka...

Veselé popoludnie s kvízom, hádankami a tvorivou
dielňou, kde vás naučíme, ako sa robí zvonkohra.

24

(Ne) Obyčajné stromy

Netradičný workshop, ktorý ťa naučí spoznávať
najkrajšie stromy nášho mesta.

23

01. 10. 2014
31. 10. 2014

Škatuľkové rozprávky

Výstava priestorových ilustrácií študentov KBT DF
VŠMU na motívy súťažných titulov Rozhlasového
festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase –
rozhlas v knihe.

450

01. 10. 2014
31. 10. 2014

Česko-slovenský obrázkový
Výstava ilustrátorky Márie Nerádovej.
slovník zákerných slov pre deti

01. 10. 2014
10.00

V Rumcajsovom lese

Stretnutie s Rumcajsom a jeho kamarátmi spojené
s počúvaním rozhlasovej rozprávky a nezvyčajnou
hudobnou dielňou.

20

Vitajte v Žabykláčove

Výstava ilustrácií Juraja Martišku z knihy Jiřího
Holuba Jak se zbavit mstivý Soni.

560

Jak se zbavit Mstivý Soni /
Ako skrotiť drzú Soňu

Rozprávanie o knihe za účasti autorov – českého
spisovateľa Jiřího Holuba a slovenského ilustrátora
Juraja Martišku.

65

Jak se zbavit Mstivý Soni /
Ako skrotiť drzú Soňu workshop

Výtvarný workshop s ilustrátorom Jurajom
Martiškom za účasti autora Jiřího Holuba.

20

Smetiak

Divadelné predstavenie s ekologickou tematikou v
podaní Theatra FORTISSIMO.

50

Do rozprávky s Radkom
Pilařom

Informačná hodina s workshopom. Sprievodné
podujatie výstavy Radek Pilař dětem.

39

26. 09. 2014
09.30

27. 09. 2014
10.00
29. 09. 2014
10.00
29. 09. 2014
13.00

30. 09. 2014
13.30
30. 09. 2014
13.30
30. 09. 2014
13.30

06. 10. 2014
05. 12. 2014
06. 10. 2014
10.00
06. 10. 2014
13.00
07. 10. 2014
10.00
07. 10. 2014
13.00

32

25

800

08. 10. 2014
09.30

Pralesy Slovenska

08. 10. 2014
11.00

Vlčie hory

09. 10. 2014
10.00

Ako je to u vás doma?

Informačná hodina so zábavným kvízom.

22

Rozprávkový svet Radka
Pilařa

Informačná hodina venovaná českému výtvarníkovi,
spojená s tvorivou dielňou.

22

11. 10. 2014
10.00

O zlatej rybke

Divadelné predstavenie na motívy známej
rozprávky v podaní Teatra Pimprlo.

65

13. 10. 2014
13.00

Príbehy vodníka KriVáha

14. 10. 2014
10.00

Načo nám je hlava?

10. 10. 2014
10.00

14. 10. 2014
11.00

Od čítania k prednesu, od
obsahu k výrazu

Prezentácia Andyho Popoviča venovaná
ohrozeným, ale stále sa vyskytujúcim pôvodným
lesom na Slovensku.
Prednáška Andyho Popoviča spojená s
premietaním filmu o jednej z posledných divočín v
Európe.

Podujatie projektu Piešťanské vychádzky, ktorý sa
realizuje s finančnou podporou Trnavského
samosprávneho kraja.
Inscenované čítanie a tvorivá dielňa na motívy
knihy Kristy Bendovej. Podujatie projektu ČÍTAME
S OSMIJANKOM - PRIDAJ SA AJ TY!
Seminár pre pedagógov o práci s literárnym textom
pod vedením Mgr. Elišky Sadílekovej. Podujatie
projektu ČÍTAME S OSMIJANKOM - PRIDAJ SA AJ
TY!

52
54

24
23

12

15. 10. 2014
10.00

Životné osudy Ľudovíta Štúra

Prezentácia knihy Augustína Maťovčíka pre žiakov
ZŠ.

48

15. 10. 2014
14.00

Vzácne stromy Piešťan

Výtvarný workshop s kulturologičkou Katarínou
Bajzikovou.

24

Hakuna Matata Afrika Dobrodružstvá v Keni

Prezentácia piešťanského cestovateľa Miroslava
Béreša.

25

16. 10. 2014
10.00

Tma, ktorej sa nemusíš báť

Informačná hodina s tvorivými hrami na motívy
knihy Mimi a Líza.

25

16. 10. 2014
10.00

O literatúre ľahkovážne

Prednáška spisovateľa a vysokoškolského
pedagóga Antona Laučeka pre študentov SŠ.

63

Zlatá priadka Mária Ďuríčková

Výstava detských prác z rovnomennej výtvarnej a
literárnej súťaže.

780

Ufúľaná rozprávka

Divadelné predstavenie na tému triedenia odpadu v
podaní divadla Žihadlo.

82

Volám sa Leonardo, som
kocúr z ulice

Prezentácia knihy Jána Uličianskeho, spojená s
divadelnou dramatizáciou v podaní študentov KBT
DF VŠMU.

62

Pontiak + Genuine Jacks

Koncert

120

15. 10. 2014
17.30

18. 10. 2014
19. 10. 2014
18. 10. 2014
10.00
18. 10. 2014
13.00
18. 10. 2014
19.30
19. 10. 2014
11.00

Tvoríme s orieškovými
ilustrátormi

Výtvarný workshop s tvorcami festivalu Zázračný
oriešok Danielou Olejníkovou, Vladimírom Králom a
Petrom Uchnárom.
Workshop zameraný na umeleckú recykláciu
odpadového papiera pod vedením Mgr. Jany
Bolekovej. V spolupráci s Poradňou prirodzenej
výživy a starostlivosti o človeka a prírodu.
Počúvanie rozhlasovej adaptácie rozprávky Boženy
Němcovej spojené s workshopom. Sprievodné
podujatie výstavy Škatuľkové rozprávky.

22

20. 10. 2014
10.00

Tvoríme a recyklujeme

21. 10. 2014
10.00

Čertov kamarát

22. 10. 2014
10.00

Ako sa farby vymenili

Interaktívny program pre deti MŠ s autorkou knižky
Marcelou Mikloškovou.

24

Žlto-čierna rozprávka alebo
Ako chcela byť vrana žltá

Dramatizácia rozprávky z detskej knižky Ako sa
farby vymenili.

72

Zo záhradky do bruška

Malý workshop o dobrom jedle.

20

PIKTO14

3. ročník celoslovenskej ilustrátorskej konferencie.
Hlavný organizátor: ASIL – Asociácia ilustrátorov.
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR, pod záštitou primátora
mesta Piešťany Rema Cicutta.

50

22. 10. 2014
14.00
23. 10. 2014
10.00

24. 10. 2014
25. 10. 2014

33

16

40

25. 10. 2014
10.00

Ilustrácia v priestore

Výtvarný workshop pre deti s ilustrátorom Marekom
Cinom.

15

Symbol môjho mesta

Výtvarná súťaž pre deti MŠ a žiakov ŠZŠ.

20

27. 10. 2014
05. 12. 2014

Obrázky z Lidského klubíčka

Výstava ilustrácií Miloša Koptáka z knihy poézie
Vladimíra Vokolka vo výbere Petra Šrámeka.

750

27. 10. 2014
31. 12. 2014

Piešťany v obrazoch

Výstava výtvarných prác detí vytvorených na
workshopoch.

1650

27. 10. 2014
10.00

Lidské klubíčko

Prezentácia výberovej knihy poézie Vladimíra
Vokolka za účasti autorov – zostavovateľa Petra
Šrámeka a ilustrátora Miloša Koptáka.

49

27. 10. 2014
14.00

Lidské klubíčko - workshop

Výtvarný workshop s ilustrátorom Milošom
Koptákom.

19

27. 10. 2014
14.00

Tvoríme s Alicou Gurinovou

Výtvarný workshop s mladou ilustrátorkou.

18

27. 10. 2014

27. 10. 2014
14.00

Pohádečko moje Rozprávočka moja

27. 10. 2014
17.00

Som rodič a čo s tým?

28. 10. 2014
17.37

Šlabikár šťastia 2

29. 10. 2014
09.30

Prezentácia česko-slovenskej rozprávkovej knižky
pre deti a beseda s autorkou Vierou Kučerovou
a interpretkou rozhlasovej verzie, herečkou
Zuzanou Kronerovou.
Prednáška detskej psychologičky Márie Tóthovej
Šimčákovej spojená s prezentáciou knihy
praktických rád pri výchove detí do 6 rokov.
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka
spojená s prezentáciou novej knihy. Hudobní
hostia: Juraj Ďuri“ Hnilica a Michal Kulich. Vstupné:
3,- EUR

19

26

125

Farebné dobrodružstvo s Mimi
a Lízou

Zážitkové čítanie a tvorivá dramatika.

25

29. 10. 2014
17.30

Dávkovanie nehy

Poetický večer s autorkou Janou Chorvátovou.

12

29. 10. 2014
18.00

Koniec kankánu

Prezentácia knihy za účasti autora Rasťa Piška.

25

Česko očami Slovákov

Výstava fotografií z rovnomennej súťaže vyhlásenej
Českou centrálou cestovného ruchu CzechTourism Slovensko v spolupráci s
PRO.Laika.

600

04. 11. 2014
10.00

Bublinkový svet rozprávok

Zábavná informačná hodina s workshopom pre
najmenších s knižkou Marty Hlušíkovej.

24

05. 11. 2014
08.30

Ivona Březinová deťom

Stretnutie s obľúbenou českou autorkou a jej
tvorbou pre deti.

52

05. 11. 2014
18.00

Moje jedlo 2

Populárny moderátor Martin Pyco Rausch
predstavuje novú knihu vegetariánskych receptov.

85

06. 11. 2014
14.00

Maľované príbehy

Výtvarný workshop s ilustrátorkou Danielou
Olejníkovou.

18

03. 11. 2014
30. 11. 2014

07. 11. 2014
05. 12. 2014

Středa nám chutná - výstava

Výstava ilustrácií Kataríny Ilkovičovej z knihy českej
autorky Ivy Procházkovej. Podujatie projektu Keď
čítanie je čtení VI.
Prezentácia knihy českej spisovateľky Ivy
Procházkovej a slovenskej ilustrátorky Kataríny
Ilkovičovej spojená s výstavou ilustrácií a
workshopom.

620

07. 11. 2014
10.00

Středa nám chutná

10. 11. 2014
13.30

Zázračný svet Mimi a Lízy

Workshop, na ktorom si precvičíme svoje zmysly.

16

11. 11. 2014
10.00

Kamaráti Kvak a Čľup

Zážitkové čítanie pre najmenších s knihou A.
Lobela.

24

11. 11. 2014
14.00
11. 11. 2014
17.30

22

Scénické čítanie rozprávky autora Patrika
Miniturné LISTOVÁNÍ: O princi
Ouředníka o dobrodružnom putovaní za
Čekankovi
princeznou.

75

Miniturné LISTOVÁNÍ:
Legenda Z+H

25

Divadelná dramatizácia toho najlepšieho z ciest
Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky.

34

13. 11. 2014
10.00

Môj dedko Rýchly šíp

Zážitkové čítanie z knižky Marty Hlušíkovej spojené
s indiánskym workshopom.

23

14. 11. 2014
12. 12. 2014

Najkrajšie knihy Slovenska
2013

Výstava ocenených kníh z celoslovenskej súťaže.

750

14. 11. 2014
09.00

Naše rozprávkové mesto

Informačná hodina s workshopom.

12

Patchworkový sen

Výstava prác Patchwork klubu Piešťany.

800

18. 11. 2014
17.30

Patchworkový sen - vernisáž

Vernisáž výstavy prác Patchwork klubu Piešťany.

105

19. 11. 2014
10.00

Dobrodružstvá dvoch žabiakov

Veselé stretnutie s knižkou Kvak a Čľup sú
kamaráti spojené s tvorivou dielňou.

23

19. 11. 2014
14.00

Zdravie a karikatúra

Workshop pre deti s Olgou Pazerini.

15

21. 11. 2014
14.00

Zvířátka a loupežníci

Bábkové predstavenie pre deti v podaní
Dřevěného divadla Jana Hrubce.

80

Robko a Zobko sa predstavujú

Výstava ilustrácií Márie Nerádovej z knihy Jany
Šrámkovej a Jána Turana. Podujatie projektu Keď
čítanie je čtení VI.

950

24. 11. 2014
10.00

Robko a Zobko

Beseda s ilustrátorkou knihy Máriou Nerádovou
spojená s workshopom a výstavou ilustrácií.

50

25. 11. 2014
10.00

Malá škola dizajnu

Tvorivá dielňa s dizajnérom Michalom Staškom.

16

25. 11. 2014
18.00

Život na klávesách

Literárna kaviareň s hosťami Ľubomírom Feldekom
a hudobníkom Braňom Hroncom.

50

26. 11. 2014
09.30

Zajtra ideme do školy

Divadelná dramatizácia na motívy knihy Nataše
Tanskej pre prvákov spojená s besedou.

90

26. 11. 2014
10.00

Rozprávky z hlbín mora

Rozprávkové stretnutie s hrdinami z knihy Moniky
Kompaníkovej Hlbokomorské rozprávky, počúvanie
rozprávky a výtvarný workshop s ilustrátorkou
Veronikou Holecovou.

20

Halfway / Polčas

Výstava voľnej tvorby a ilustrácií Jula Nagya ku
knihám Edgara Allana Poa.

18. 11. 2014
28. 11. 2014

24. 11. 2014
31. 12. 2014

27. 11. 2014
31. 01. 2015
27. 11. 2014
09.00
27. 11. 2014
10.30

Piešťany čítajú deťom 2014

Pohádečko moje Rozprávočka moja

Stretnutie so zaujímavými osobnosťami a ich
obľúbenými detskými knižkami. Podujatie projektu
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM.
Prezentácia česko-slovenskej rozprávkovej knižky
pre deti a beseda s autorkami Vierou Kučerovou a
Sašou Švolíkovou. Slovenské rozprávky číta
herečka Zuzana Kronerová, české zástupkyňa
Českého centra Bratislava Jana Polívková.
Hudobno-divadelné spracovanie minioperiek
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlířa. Účinkujú
študenti Ateliéru muzikálového herectva Divadelnej
fakulty JAMU v Brne. Podujatie projektu Keď čítanie
je čtení VI.
Hudobno-divadelné spracovanie minioperiek
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlířa. Účinkujú
študenti Ateliéru muzikálového herectva Divadelnej
fakulty JAMU v Brne. Podujatie projektu Keď čítanie
je čtení VI.

1000
80

58

28. 11. 2014
14.00

Budulínek a Červená Karkulka

29. 11. 2014
10.00

Budulínek a Červená Karkulka

01. 12. 2014
31. 01. 2015

Svetozár Mydlo: Ilustrácia a
knižná tvorba

Výstava tvorby významného slovenského
výtvarníka a ilustrátora.

01. 12. 2014
13.30

Zabaľme si darček

Tvorivá dielňa zameraná na výrobu originálnych
vianočných obalov a baliacich papierov.

25

02. 12. 2014
10.00

Vianočný pozdrav

Výtvarný workshop s výrobou vianočných
pohľadníc.

23

02. 12. 2014
17.30

Gombíky zo starej uniformy

Stretnutie so spisovateľom Dušanom Dušekom a
jeho novou knihou poviedok zachytávajúcou
autorove spomienky na detstvo strávené v
Piešťanoch.

47

35

49

47

1200

03. 12. 2014
10.00

Najkrajší balíček

Workshop s výrobou originálnych vianočných
obalov a baliacich papierov.

20

05. 12. 2014
10.00

Super vianočná nádielka

Čítanie a tvorenie netradičných darčekov s
Grázlikom Gabom

24

08. 12. 2014
14. 01. 2015

Vitajte v Žabykláčove

Výstava ilustrácií Juraja Martišku z knihy Jiřího
Holuba Jak se zbavit mstivý Soni.

612

08. 12. 2014
14. 01. 2015

Obrázky z Lidského klubíčka

Výstava ilustrácií Miloša Koptáka z knihy poézie
Vladimíra Vokolka vo výbere Petra Šrámeka.

612

08. 12. 2014
14. 01. 2015

Středa nám chutná - výstava

Výstava ilustrácií Kataríny Ilkovičovej z knihy českej
autorky Ivy Procházkovej. Podujatie projektu Keď
čítanie je čtení VI.

612

08. 12. 2014
10.00

Milý Ježiško...

Prezentácia knižky O kresbe, ktorá ožila, spojená s
výrobou vianočných pohľadníc

19

10. 12. 2014
10.00

Piešťany očami detí

Vyhodnotenie literárnej súťaže

45

11. 12. 2014
10.00

Zdobíme Rumcajsov stromček

Čítanie z knihy Vianoce u Rumcajsovcov spojené s
výrobou vianočných ozdôb

24

12. 12. 2014
10.00

Rozhovory o literatúre

Beseda so spisovateľom a pedagógom Antonom
Laučekom spojená s autorským čítaním.

63

12. 12. 2014
15.00

Kúzla adventu

Sviatočné stretnutie s knihou Vianočné mystérium
spojené s tvorivou dielňou.

25

15. 12. 2014
10.00

Vianoce u Rumcajsa

Vianočné čítanie a tvorenie.

22

16. 12. 2014
10.00

Vianočná rozprávka

Čítanie a tvorivá dielňa pre predškolákov.

24

17. 12. 2014
10.00

Hlbokomorské Vianoce

18. 12. 2014
10.00

Peťka a osem medvedíkov

Dramatizácia na motívy knihy Moniky
Kompaníkovej spojená s výtvarnou dielňou.
Účinkuje Divadelný súbor Dobreta pri CVČ
Drahovce.
Rozprávkové dopoludnie s knihou Kvety Daškovej,
počúvaním rozprávky a tvorivou dielňou na motívy
ilustrácií Svetozára Mydlu. Sprievodné podujatie
výstavy Svetozár Mydlo: Ilustrácia a knižná tvorba.

88

22

Celkovo sa v MsK počas roka 2014 zorganizovalo 393 podujatí, z toho 84 výstav, 58 besied, 61 tvorivých
dielní, 52 literárnych hodín, 36 divadelných predstavení, 28 prezentácií, 25 informačných hodín, 19
vernisáží, 8 prednášok, 7 literárnych a výtvarných súťaží, 6 náučných vychádzok a iné podujatia –
karnevalový sprievod detí, slávnostný otvárací a záverečný večer rozhlasového festivalu, hudobno-zábavný
program, branno-športové podujatie, knihovnícky seminár, ilustrátorská konferencia, vyhodnotenie literárnej
súťaže a slávnostné odovzdávanie kníh v rámci charitatívneho projektu Otvor srdce – daruj knihu.

8. Edičná činnosť
Naša knižnica vydáva, edituje a tlačí rôzne druhy textových materiálov – správy o činnosti, zborníky,
bulletiny, propagačné materiály, plagáty, pozvánky, kalendáre, letáky, knihy, pohľadnice. Prostredníctvom
vydavateľskej činnosti podávame informácie o našej konkrétnej práci, predovšetkým zverejňujeme svoje
kultúrno-vzdelávacie aktivity, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou profilu našej knižnice.
Knihy a brožúry
Knižnica v spolupráci s partnermi (Mesto Piešťany, ProPolis n.o., Skypers jazyková škola, Balneologické
múzeum Piešťany, Rotary club Piešťany) doposiaľ vydala niekoľko tlačených publikácií – dvojjazyčnú knihu
Stromy Piešťan / Die Bäume von Piešťany, dve maľovanky o Piešťanoch – Vymaľuj s Piešťany a Kocúr
Leonardo v Piešťanoch, brožované publikácie Literárne osobnosti Piešťan 1. a 2. a Výtvarné osobnosti
Piešťan.
Informačné materiály
Knižnica pravidelne pripravuje a vydáva tematicky zamerané materiály, ktorých cieľom je podať praktické
informácie rôznym skupinám občanov.
36

Bibliografické letáky
K besedám s autormi knižnica zostavuje informačné letáky, ktoré obsahujú biografické portréty spisovateľov
a ilustrátorov, profily rôznych významných osobností, ale aj tipy na čítanie a zaujímavosti zo sveta literatúry.
Tieto materiály zároveň slúžia ako zdroj informácií pre našich detských i dospelých čitateľov.
Bulletiny
Pri príležitosti okrúhlych výročí založenia knižnice, ale aj iných významných podujatí vydáva knižnica
sprievodné bulletiny, ktoré obsahujú informácie o jej histórii, ponúkaných službách i o širokom spektre aktivít
a podujatí, ktoré knižnica realizuje.
V roku 2014 sme vydali sprievodný bulletin k 8. ročníku festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok.
Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, ktorý obsahuje základné informácie o festivale, súťažné tituly v
jednotlivých kategóriách spolu s profilmi ich autorov, ako aj sprievodný program festivalu.
Propagačné materiály
Pre účely propagácie svojej činnosti knižnica vydáva rozličné propagačné materiály - informačné skladačky,
plagáty, pohľadnice a záložky, na ktorých sa autorsky podieľali viacerí významní slovenskí ilustrátori.
Knižnica každoročne zostavuje a vydáva aj propagačné materiály o meste Piešťany, ktorých cieľom je
poskytnúť jeho obyvateľom a návštevníkom informácie o kultúrnych, historických i prírodných
zaujímavostiach nášho mesta a regiónu.

9. Granty a dotácie
Mestská knižnica mesta Piešťany už viac ako 20 rokov využíva rôzne formy získavania finančných
prostriedkov – formou grantov, sponzorských príspevkov a podobne.

Vypracované a predložené projekty v roku 2014
NÁZOV PROJEKTU
A ZAMERANIE

POŽADOVANÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE/GRANTU
V EUR

PRÍJEMCA ŽIADOSTI
PROJEKTU

500,-

Združenie vydavateľov a kníhkupcov
SR

Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe 2014
Projekt podpory čítania detí a mladých ľudí.
Čítanie pre všetkých – nákup knižničného fondu kvalitná odborná literatúra, beletria pre všetky
vekové kategórie.

11.000,-

Modernizácia ochrany knižničného fondu MsK zakúpenie bezpečnostných brán, ochranných
knižných etikiet s čipmi.

8.950,-

Vitajte v našom svete - zameraný na prezentáciu
zručností zdravých a postihnutých alebo inak
znevýhodnených detí.

2.390,-

Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas
v knihe – projekt na podporu čítania a prezentáciu
knižných titulov v rozhlasovej, divadelnej, výtvarnej
a animovanej podobe
Po stopách Ľudovíta Štúra – poznávame rodnú
reč. Zámerom projektu je rozmanitými formami šíriť
informácie o významnej osobnosti našich dejín
a prispieť k vzdelávaniu mladej generácie v oblasti
národnej kultúry a histórie.

13.950,-

2 270,-

Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase -rozhlas
v knihe 2014 – projekt na podporu čítania
a prezentáciu knižných titulov.

500,-
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Dotačný systém MK SR 2014 –
podprogram 2.5 Akvizícia
knižníc
Dotačný systém MK SR 2014 –
podprogram 2.1 Knižnice a knižničná
činnosť
Dotačný systém MK SR 2014 –
podprogram 6.1. Živá kultúra
Dotačný systém MK SR 2014 –
podprogram 4.5.Literatúra a knižná
kultúra

Dotačný systém MK SR 2014 –
podprogram 7.2.Edukačné aktivity

Slovenská asociácia knižníc
Program Partnerstvo alebo spojme
svoje sily.

Keď čítanie je čtení - cieľom projektu je priblížiť
deťom a mladým ľuďom kultúrne hodnoty ,
predovšetkým tvorbu literárnych, výtvarných
a divadelných umelcov z krajiny, ktorá nám je
historicky i kultúrne blízka.

4.479,-

Úrad vlády SR, Kultúra národnostných
menšín 2014.

660,-

TTSK. Program Podpora
mládežníckych aktivít 2014

Piešťanské vychádzky - netradičné a zábavné
poznávanie mesta Piešťany a jeho okolia
prostredníctvom rôznych vzdelávacích a zábavných
aktivít.
Túlavá knižnica alebo čarovnou krajinou
rozprávky - projekt, ktorého cieľom je
sprostredkovať deťom žijúcim na vidieku možnosti
hodnotného a kultúrneho trávenia voľného času
a vytvoriť príležitosti k dopĺňaniu vzdelania
prostredníctvom divadelných predstavení, tvorivých
dielní, výstav a iných podujatí.

660,-

TTSK a umeleckých SK. Program
Podpora kultúrnych a umeleckých
aktivít 2014

Úspešné projekty v roku 2014

NÁZOV PROJEKTU

POŽADOVANÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE/
GRANTU
V EUR

SCHVÁLENÁ
VÝŠKA
DOTÁCIE/
GRANTU
V EUR

SPOLUFINANCOVANIE

500,-

500,-

530,-

11.000,-

2.500,-

905,59

Združenie vydavateľov
a kníhkupcov SR
MK SR

8.950,-

8.700,-

3.205,22

MK SR

2.390,-

500,-

218,40

MK SR

13.950,-

11.000,-

2.749,-

4.479,-

3.000,-

185,54

Úrad vlády SR

660,-

200,-

267,70

TTSK

660,-

400,-

745,05

TTSK

Kniha v rozhlase –
rozhlas v knihe 2014
Čítanie pre všetkých
Modernizácia ochrany
knižničného
fondu MsK
Vitajte v našom svete –
IV. ročník
Zázračný oriešok. Kniha
v rozhlase -rozhlas
v knihe 2014
Keď čítanie je čtení
Piešťanské vychádzky
Túlavá knižnica alebo
čarovnou krajinou
rozprávky

POSKYTOVATEĽ
DOTÁCIE/
GRANTU

MK SR

10. Piešťanské informačné centrum
10.1 Základné informácie
V priebehu celého roka v Piešťanoch prebiehajú významné podujatia mestského, celoslovenského i
medzinárodného významu. Zmapovať a spropagovať všetky podujatia, podávať informácie o účinkoch
termálnych prameňov, architektúre mesta a o ubytovacích a stravovacích službách si vyžaduje informačnú
kanceláriu, ktorá existuje v každom významnejšom meste alebo obci. Do roku 2003 v Piešťanoch
informačné stredisko v pravom zmysle slova neexistovalo. Bola tu len súkromná cestovná kancelária, ktorá
poskytovala turistom informácie len ako druhotnú činnosť. Aj z tohto dôvodu sa v roku 2002 mesto rozhodlo
otvoriť informačné centrum v centre mesta Piešťany, v časti pešej zóny na Pribinovej ulici č. 2. Na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 178/2002 z dňa 27. júna 2002 bol schválený projekt
Piešťanské informačné centrum (PIC) a jeho realizácia v roku 2002. Touto úlohou bola poverená Mestská
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knižnica mesta Piešťany, ktorá odvtedy mestské informačné turistické centrum – Piešťanské informačné
centrum spravuje.
V novembri 2002 boli ukončené stavebné a interiérové práce a vo februári 2003 začalo Piešťanské
informačné centrum poskytovať svoje služby domácim i zahraničným návštevníkom mesta. Autorom návrhu
stavebných úprav a interiérového vybavenia bol Architektonický ateliér BP, stavebné úpravy realizovala
firma ESPACE s.r.o., interiérové vybavenie zabezpečila firma MARCI Interiér. Spolurealizátorom koncepcie
PIC bola nezisková organizácia ProPolis, autorom architektonického návrhu loga Ing.Arch. Bohuslav
Pernecký.
Rozšírením aktivít Piešťanského informačného centra vzrástli nároky na jeho priestorové i technické
vybavenie. Z tohto dôvodu sme pristúpili k rekonštrukcii, ktorá bola zrealizovaná v rokoch 2006 – 2007 v
rámci projektu Piešťanské informačné centrum ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu. Jej
výsledkom bolo rozšírenie priestorov PIC o kancelársky priestor s technickým a počítačovým vybavením,
inštalácia informačných internetových terminálov na budove centra a na Winterovej ulici, ktoré poskytujú
informácie o meste 24 hodín denne, zlepšenie technickej vybavenosti a vybudovanie bezbariérového
prístupu. To všetko sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore zo štrukturálneho fondu EÚ – ERDF a
sektorového operačného programu Priemysel a služby a Mesta Piešťany. Autormi architektonického návrhu
priestorov a interiéru PIC sú Bobo Pernecký, Denisa Krupová a Marianna Bogyová.

Prepojenie knižnice a informačného centra je výhodné aj z hľadiska plnenia regionálnej funkcie knižníc. Túto
úlohu plnohodnotne vykonáva práve informačné centrum, ktoré poskytuje turistické a občianske informácie
občanom a návštevníkom mesta i kúpeľov. Informuje o meste, tipoch na výlety, trávení voľného času,
dopravných spojoch, kultúrno-spoločenských, ako aj športových podujatiach organizovaných na území
mesta. Sprostredkováva ubytovanie, sprievodcovské i tlmočnícke služby.
Okrem toho realizuje predaj spomienkových predmetov, suvenírov, pohľadníc, DVD, kúpeľných oblátok,
cyklistických a turistických máp, vstupeniek na vybrané podujatia, knižných publikácií spojených s Piešťanmi
a regiónom.
Vydáva informačné a propagačné materiály (mapy mesta, cyklo-turistické mapy, všeobecné informácie
o meste, materiály zamerané na spôsoby trávenia voľného času v Piešťanoch a okolí – napr. šport, výlety do
okolia, kultúra atď., ubytovacie kapacity, príroda a iné).
Zaoberá sa tiež organizovaním kultúrno-vzdelávacích podujatí, prezentáciou kníh, prednáškovou činnosťou
a usporadúvaním výstav. Klienti turistickej kancelárie môžu bezplatne využívať internetové služby.
Počas hlavnej sezóny, od mája do septembra poskytuje svoje služby v dňoch pondelok - piatok od 9.00 do
20.00 h, v sobotu od 9.00 do 14.00 h, v nedeľu od 14.00 do 18.00 h. Od októbra do apríla je otvorené
v dňoch pondelok - piatok od 9.00 do 18.00 h, v sobotu od 9.00 do 14.00 h. V nedeľu je mimo sezóny
informačné centrum zatvorené.

10.2 Členstvo v Asociácii informačných centier Slovenska (AICES)
Piešťanské informačné centrum je od 25. 4. 2007 riadnym členom Asociácie informačných centier
Slovenska. AICES je občianske združenie, ktoré zastrešuje turistické informačné centrá, ktoré spĺňajú
základný minimálny štandard služieb. V súčasnosti má 57 riadnych členov. Úlohou asociácie je nielen
chrániť záujmy jednotlivých členov, ale aj zastupovať ich pri presadzovaní dôležitých strategických
legislatívnych dokumentov v oblasti CR. AICES svojich členov metodicky usmerňuje pri tvorbe produktu TIC
v jednotlivých destináciách CR SR. Zabezpečuje pre nich poradenskú činnosť a spoločnú publicitu doma i v
zahraničí. Snahou AICES v najbližšom období je presadiť zavedenie štandardov a certifikácie TIC v rámci
národného programu kvality služieb. V júli 2011 AICES ako kolektívny riadny člen vstúpili do Zväzu
cestovného ruchu SR, čím deklaruje podporu vytvorenia partnerstva dôležitých „hráčov“ pôsobiacich v CR,
spoločné presadzovanie záujmov a participáciu na tvorbe dôležitých strategických a legislatívnych
dokumentov v oblasti CR, výsledkom ktorých by mala byť vyššia kvalita služieb CR.
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Každý rok sa PIC zúčastňuje na seminári AICES, kde sa prerokovávajú aktuálne problémy informačných
kancelárií a navrhujú sa postupy na skvalitnenie ich fungovania. Valné zhromaždenie AICES sa konalo dňa
11. 11. 2014 v Liptovskom Mikuláši a zúčastnili sa ho dvaja zamestnanci PIC.

10.3 Propagácia a prezentácia mesta Piešťany
Veľtrhy cestovného ruchu
PIC sa aktívne zúčastňuje na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí.
V roku 2014 pracovníci PIC v spolupráci s OOCR Rezort Piešťany počas štyroch dní v termíne od 30.
januára do 2. februára 2014 zabezpečovali propagáciu mesta Piešťany na 20. medzinárodnom veľtrhu
cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2014 v Bratislave a na 23. stredoeurópskom veľtrhu cestovného
ruchu od 20. do 23. februára 2014.
Návštevníci veľtrhov sa vo veľkej miere zaujímajú o informácie o meste a kúpeľoch, rôzne ponuky pobytov,
možnosti cykloturistiky v regióne, pamätihodnosti a históriu mesta a kúpeľov. Okrem tlačených informačných
materiálov im pracovníci PIC poskytujú informácie o aktívnom trávení voľného času počas pobytu alebo
návštevy mesta, k dispozícii je kalendár najvýznamnejších podujatí v Piešťanoch počas roka.
Webová stránka PIC
Webovú stránku považujeme za najdôležitejší nástroj zhromažďovania, aktualizácie, triedenia a prezentácií
smerom ku klientovi. PIC prostredníctvom vlastnej webovej stránky informuje o kultúrnom dianí v meste,
možnostiach ubytovania a stravovania, možnostiach trávenia voľného času v Piešťanoch a okolí, poskytuje
informácie o firmách a inštitúciách pôsobiacich na území mesta, spôsoboch prepravy v meste,
pohotovostných službách lekární, bohoslužbách, lokácii bankomatov a čerpacích staníc, osobnostiach
a pamiatkach regiónu, predajných knižných publikáciách atď. Prehľad podujatí konaných na území mesta
a v blízkom okolí je v elektronickej databáze pravidelne dopĺňaný a aktualizovaný. K dispozícii je
návštevníkom webovej stránky PIC a zároveň sa zobrazuje aj v kalendári aktuálnych podujatí na oficiálnej
webovej stránke mesta. Súčasťou webu PIC je aj Digitálna kronika, prostredníctvom ktorej sú archivované
a sprístupňované informácie o osobnostiach, aktivitách mesta a regiónu.
Informačné a propagačné materiály
PIC pripravuje a vydáva tlačené informačné a propagačné materiály, ktoré sú návštevníkom k dispozícii
bezplatne. Materiály poskytujeme aj na rôzne významné podujatia, napr. konferencie, prednášky, semináre,
kongresy atď., ale aj hotelom, penziónom a iným prevádzkovateľom služieb v Piešťanoch.
V priestoroch PIC ponúkame návštevníkom rôzne materiály ako napr. mapu mesta Piešťany s textovou
časťou vo viacerých variantoch (trhacie mapy s textovou časťou, skladacia mapa Prechádzky po Piešťanoch
s textovou časťou venovanou historickým pamiatkam), základnú informačnú skladačku o Piešťanoch,
Piešťanské Naj, cyklo-turistickú mapu okolia Piešťan, Hrady a zámky okolia Piešťan, Tipy na výlety, Aktívny
oddych, Kam s deťmi v Piešťanoch a okolí, Kultúra a zábava, Ubytovanie, Príroda Piešťan a okolia.
V roku 2014 MsK a PIC vydali aktualizácie tlačených informačných materiálov - mapu mesta s textovou
časťou v dvoch variantoch, Aktívny oddych a Piešťanské Naj.
Spolupráca s s inštitúciami a subjektami na území mesta
PIC na základe spolupráce s inštitúciami a subjektami v meste spracováva s mesačnou periodicitou
kalendár podujatí, ktoré sa v danom mesiaci v meste konajú. Prvú časť tvorí prehľad výstav a ich vernisáží,
druhá časť je venovaná samotným podujatiam. Kalendár je k dispozícii v tlačenej podobe.
Informácie a graficky spracované pozvánky na podujatia konajúce sa v priestoroch PIC sú distribuované
prostredníctvom mailing listu inštitúciám, ubytovacím zariadeniam a iným subjektom, ako aj fyzickým
osobám, ktoré o tieto informácie prejavili záujem. Pozvánky sú tiež distribuované fyzicky v tlačenej forme do
jednotlivých zariadení.

10.4 Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2014 sa pracovníci PIC zúčastnili školenia Digitálna kronika, CMS TYPO3 a 20. valného
zhromaždenia AICES v Liptovskom Mikuláši.
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10.5 Mestské a regionálne projekty
Piešťanské vychádzky
Počas letných mesiacov roku 2014 knižnica spolu s Piešťanským informačným centrom pokračovali v
realizácii projektu zábavného poznávania mesta Piešťany a jeho okolia pre deti a mládež. Jeho cieľom je
prostredníctvom tematických vychádzok spojených s rôznymi tvorivými aktivitami predstaviť históriu,
pamätihodnosti, prírodné zaujímavosti nášho regiónu. V uplynulom roku sa v rámci tohto projektu uskutočnili
podujatia Vo vodách Sĺňavy, workshop o vzácnych stromoch nášho mesta a prechádzka náučným
včelárskym chodníkom v Drahovciach pod vedením včelára. Súčasťou projektu Piešťanské vychádzky boli aj
náučno-vzdelávacie podujatia – informačné hodiny, výtvarné workshopy (Vymaľuj si Piešťany, Kocúr
Leonardo v Piešťanoch) a náučná výstava Poznávame naše mesto. Obsahom tejto výstavy boli textové a
fotografické materiály, ktoré jednoduchou
a pútavou
formou sprostredkovali informácie o histórii
i súčasnosti nášho mesta v rôznych oblastiach života (významné osobnosti, kultúrne pamätihodnosti,
prírodné zaujímavosti, cyklotrasy...). Výstava bola inštalovaná v priestoroch mestskej knižnice mesta
Piešťany a následne v priestoroch Hotela Máj, CVČ Drahovce, Gymnázia J.B. Magina vo Vrbovom a bufetu
Dino.

Okrem náučných vychádzok pre deti a mládež pripravujeme aj prehliadky mesta pri príležitosti rôznych
významných podujatí a návštev. V auguste 2014 sme usporiadali pre účastníkov 76. Kongresu UNICA
kongresu organizovanú prehliadku mesta a kúpeľov s odborným výkladom.
Súťaž O najkrajšie okno a balkón a O najkrajší vianočný výklad
Už 12 rokov organizujeme súťaže na podporu estetizácie prostredia mesta, do ktorých môžu zapojiť
obyvatelia a prevádzky na území mesta Piešťany. Okrem prihlásených účastníkov pracovníci PIC nafotia
niekoľko desiatok balkónov a výkladov. Víťazov vyberá odborná porota. Účastníkov súťaže môže okrem
vecných cien a diplomu motivovať aj zverejnenie výsledkov prostredníctvom lokálnych médií.

10.6 Celoslovenské projekty
Svetový deň cestovného ruchu
Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day – WTD) je tematická udalosť vyzdvihujúca socio ekonomický význam cestovného ruchu, ktorá sa oslavuje každý rok 27. septembra. V roku 2014 sa v poradí
už 35. oslavy Svetového dňa cestovného ruchu niesli v duchu témy „Cestovný ruch a rozvoj komunít“.
Hostiteľskou krajinou oficiálnych osláv WTD 2014 bolo Mexiko. Téma WTD v roku 2014 poukázala na
významnú úlohu cestovného ruchu pomáhať ľuďom dosahovať pozitívne zmeny v miestnych komunitách.
Do podujatia sa už tradične zapája aj PIC v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany. V roku 2014
sme zorganizovali sériu podujatí k WDT, ktoré prebiehali počas takmer dvoch týždňov (16. – 29. septembra
2014). Pre deti sme pripravili náučnú exkurziu do Súkromného etnografického múzea v Krakovanoch
a besedu so spisovateľkou Janou Necpalovou o jej knihe Zo škrupiny, nezvyčajný dar z cudziny. Ďalším
naším hosťom bol režisér a scenárista Bedřich Ludvík, ktorý študentom hotelovej akadémie i dospelým
návštevníkom prišiel porozprávať a premietnuť svoje filmy o cestách po Amerike. Pre verejnosť sme
pripravili prezentáciu knihy Zaľúbení do Paríža za účasti jej autorky Andrey Pukovej, cestovateľskú
prezentáciu Evy Svobodovej o Litve, prednášku Aleny a Vladimíra Ondejčíkových na tému Čaje a bonsaje a
prezentáciu turistických zaujímavostí východnej Moravy. V priestoroch informačného centra sme slávnostne
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otvorili výstavu prác umelca z partnerského mesta Ustroň Zbigniewa Niemieca. Súčasťou programu bolo aj
vyhodnotenie 12. ročníka tradičnej súťaže O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2014.

10.7 Medzinárodné projekty
Slnko - voda - zdravie
V roku 2014 sa realizovala 2. etapa projektu Slnko – voda – zdravie, ktorý vznikol pri príležitosti 900. výročia
prvej písomnej zmienky o Piešťanoch. Jeho cieľom bolo pozitívne zviditeľnenie mesta Piešťany, regiónu i
Slovenska, ale aj sprostredkovanie a šírenie informácií o svetoznámych kúpeľoch a vytvorenie platformy pre
spoluprácu umelcov z rôznych krajín.
Ústrednou aktivitou projektu bola medzinárodná výstava 21 karikaturistov z 3 krajín - Slovenska, Českej
republiky a Poľska. Jej zámerom bolo pokračovať v tradícii medzinárodných výstav kresleného humoru a
prispieť tak k zbližovaniu jednotlivých národov a ich kultúr. Výstava karikatúr bola slávnostne otvorená v
Piešťanskom informačnom centre za účasti viacerých vystavujúcich autorov. K výstave bol vydaný aj
sprievodný katalóg obsahujúci fotografie, ukážky prác a textové biografie zúčastnených umelcov v 2
jazykových mutáciách. Výstavu si počas jej trvania pozrelo 1171 návštevníkov Piešťanského informačného
centra.
Výstavu Slnko – voda – zdravie sme odprezentovali aj v našom partnerskom meste Ustroň v rámci otvorenia
tamojšej letnej kúpeľnej sezóny. Na výstave predstavil svoju tvorbu aj piešťanský karikaturista Bohuslav
Pernecký.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014
Dňa 17. septembra sa knižnica zapojila do významného celoeurópskeho podujatia, organizovaného Radou
Európy a Európskou Komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty
rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch. Knižnica spolu s PIC do programu za mesto
Piešťany prispeli celodenným podujatím, ktoré pozostávalo z výtvarných workshopov so zaujímavými
osobnosťami a umelcami. Deti mali možnosť stretnúť sa s karikaturistom a architektom Bobom Perneckým,
dizajnérom Michalom Staškom, papierológom Karolom Krčmárom a kulturologičkou Katarínou Bajzikovou.
Spoločne vytvárali zaujímavé výtvarné objekty, v ktorých zobrazili naše mesto a jeho dominanty.
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Libri amici, libri magistri / Knihy priateľmi, knihy učiteľmi
Na jeseň roku 2014 sa v priestoroch Piešťanského informačného centra uskutočnila výstava poľského
výtvarníka Zbigniewa Niemieca z Ustrone. Na výstave nazvanej Libri amici, libri magistri / Knihy priateľmi,
knihy učiteľmi predstavil výber zo svojej tvorby v oblasti grafiky, fotografie a drevenej plastiky. Na slávnostnej
vernisáži sa ako hostia zúčastnili aj zástupcovia nášho partnerského mesta - riaditeľka Odboru školstva,
kultúry, športu a turistiky Mestského úradu Ustroń Danuta Koenig a riaditeľ Spoločnosti pre styk so
zahraničím
mesta
Ustroń
Andrzej
Piechocki.

Turistické zaujímavosti Východnej Moravy
Už niekoľko rokov sa úspešne rozvíja spolupráca s Českou centrálou cestovného ruchu - Czech Tourism,
ktorá nám pravidelne dodáva rôzne informačné materiály o českých turistických destináciách a my im
poskytujeme materiály o meste Piešťany. Spoluprácu sme nadviazali aj z dôvodu narastajúceho počtu
českých turistov v našom meste.
25. septembra 2014 v rámci sprievodných podujatí Svetového dňa cestovného ruchu sme v spolupráci
s Českou centrálou cestovného ruchu – CzechTourism pripravili zaujímavú prezentáciu pre domácich
i českých návštevníkov. Zástupca riaditeľky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zdeněk
Urbanovský prišiel predstaviť pozoruhodné oblasti tohto kraja a ponúkol tipy na zaujímavé výlety do regiónu
Východnej Moravy. Prezentácia bola obohatená o ochutnávku miestnych špecialít. Podujatie bolo
pokračovaním spolupráce na tohtoročnej výstave Pohádkové Česko, ako aj minuloročnej prezentácie
víťazného projektu Eden 2013 na tému Cestovanie bez bariér. Prezentácia sa uskutočnila v spolupráci
s Českou centrálou cestovného ruchu – CzechTourism, Zlínskym krajom, Východnou Moravou v rámci ROP
Střední Morava a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.
Česko očami Slovákov
Počas novembra 2014 sa v mestskej knižnici uskutočnila výstava najkrajších fotografií z rovnomennej
súťaže vyhlásenej Českou centrálou cestovného ruchu - CzechTourism Slovensko v spolupráci s
PRO.Laika. Cieľom súťaže bolo podľa zmapovať, ako sa 20 rokov po osamostatnení oboch krajín pozerajú
obyvatelia Slovenska na svojho najbližšieho suseda, ako sa Česko zapísalo do sŕdc i fotoaparátov Slovákov.
Všetky spomínané kultúrno-spoločenské podujatia konajúce sa v PIC prispievajú k propagácii mesta a aktivít
konajúcich sa na území mesta v očiach domácich i zahraničných návštevníkov, ako i občanov Piešťan a sú
zadefinované v Stratégii rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany nad Váhom.

10.8 Iné aktivity
PIC už mnoho rokov organizuje rôzne podujatia, pričom mimoriadnej obľube sa tešia najmä cestovateľské
prezentácie. Našimi hosťami bývajú cestovatelia najmä zo Slovenska a Českej republiky, ktorí navštívili
rôzne zaujímavé destinácie - napríklad známy cestovateľ a fotograf Anton Fiala (prezentácie o Antarktíde,
Arktíde, Maurícius, Madagaskar, Réunion), Filip Gelačik (výstup na horu Ararat, Škótsko), Pavel Hirax
Baričák (Ekvádor), Pavol Blaškovič (Keňa), Miroslav Béreš (Chile), Bedřich Ludvík (USA), manželia
Ondejčíkovci (Ázia) a iní.
V auguste 2014 sme v priestoroch PIC otvorili výstavu mladej a úspešnej piešťanskej animátorky
a ilustrátorky Alice Gurínovej. Výstava Morocco Sketchbook pozostávala z ilustrácií autorky z jej 3-týždňovej
cesty po Maroku a voľne nadviazala na jej predošlú výstavu Portugal Sketchbook, ktorá sa v PIC konala
počas jesene 2012.
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V roku 2014 oslávila organizácia International Jazz Piešťany desiate výročie svojej existencie. Pri tejto
príležitosti PIC zorganizovalo výstavu portrétov muzikantov autora Vojtecha Hanka pod názvom Jazz a foto.

10.9 Prehľad kultúrnych a vzdelávacích aktivít PIC v roku 2014

Dátum
od-do

Názov

Popis

Počet účastníkov

20. 01. 2014
21.02.2014

Anton Fiala: Aký nádherný svet
- Antarktída, Arktída a ostatné
kontinenty

Výber fotografií z ciest Antona Fialu.

27. 01. 2014
16.30

O najkrajší vianočný výklad
2013 - vyhodnotenie výsledkov

Vyhlásenie výsledkov tradičnej súťaže.

30. 01. 2014
02.0ľ.2014

ITF Slovakiatour 2014

Prezentácia mesta Piešťany na 20. ročníku
medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu.

06. 02. 2014
19.00

Whiskyho cestovateľské kino:
Čína & Kambodža

Dobrodružstvá a fotky speváka kapely Slobodná Európa z
jeho potuliek po Kambodži a čínskej horskej provincii
Yunnan.

55

17. 02. 2014
17.30

Maurícius - Madagaskar Réunion - Antarktída - Arktída

Rozprávanie a prezentácia cestovateľa a fotografa
Antona Fialu. Sprievodné podujatie výstavy Anton Fiala:
Aký nádherný svet - Antarktída, Arktída a ostatné
kontinenty.

37

20. 02. 2014
23. 02. 2014

Holiday World 2014

Prezentácia mesta Piešťany a Piešťanského
informačného centra v rámci 23. stredoeurópskeho
veľtrhu cestovného ruchu v Prahe.

1900

21. 02. 2014
22. 03. 2014

Jazzy Face

Výstava malieb mladého piešťanského výtvarníka a
hudobníka Branislava Zimana, inšpirovaných najmä
džezovou hudbou.

1042

06. 03. 2014
18.00

Výstup na Ararat, radosti a
starosti cestovateľské

Cestovateľská prezentácia fotografa Filipa Gelačika.

26

27. 03. 2014
17.00

Ekvádor: Koľko podôb má láska

Pavel Hirax Baričák v Piešťanoch. Prezentácia
cestopisnej knihy.

93

28. 03. 2014
25. 04. 2014

Slnko - voda - zdravie

Medzinárodná výstava karikatúr pri príležitosti 1.
písomnej zmienky o meste Piešťany.

28. 03. 2014
18.00

Slnko - voda - zdravie vernisáž

Vernisáž medzinárodnej výstavy karikatúr.

35

03. 04. 2014
14.00

Humor - to je vážna vec!

Výtvarný workshop s karikaturistom Bobom
Perneckým. Sprievodné podujatie výstavy Slnko - voda zdravie.

8

09. 04. 2014
17.30

Môj africký príbeh: Keňa

Rozprávanie Pavla Blaškoviča o zážitkoch z misijného
pôsobenia v Keni.

30

26. 04. 2014
10. 05. 2014

Príroda Piešťan a okolia

Výstava fotografií Romana Tibenského.

609

29. 04. 201417.30

Maurícius - Reunion Madagaskar

Cestovateľská prezentácia Antona Fialu.

33

02. 05. 2014
10.00

Hádaj, maľuj, poznávaj...

Tvorivá informačná hodina spojená s kvízom o
Piešťanoch.

21

15. 05. 2014
19.00

Whiskyho cestovateľské kino:
Maroko

Prezentácia fotografií s komentárom autora - cestovateľ a
speváka kapely Slobodná Európa.

85

22. 05. 2014
09.30

Slováci a svet

Prezentácia spisovateľa a publicistu Gustáva Murína o
úspešných Slovákoch v zahraničí.

50

23. 05. 2014
09.30

Príbeh Slováka v Afrike

Rozprávanie Piešťanca Pavla Blaškoviča o jeho misii v
Keni.

45

44

1027

9

1000

1171

Kúp si knihu - daruj úsmev

Slávnostné odovzdávanie výťažku z charitatívneho
knižného bazáru Medzinárodného klubu žien v
Piešťanoch spojené s premietaním filmu Piešťany, mesto
snov za účasti autora filmu.

25

01. 06. 2014
01.10.2014

PIEŠŤANSKÉ VYCHÁDZKY
2014

Piešťanské vychádzky je projekt zábavného poznávania
mesta Piešťany a jeho okolia pre deti základných
a stredných škôl.

-

07. 06. 2014
15. 06. 2014

Brazil Visual

2. ročník festivalu BRAZIL VISUAL prezentujúci súčasnú
brazílsku kinematografiu, kultúru, reálie, spoločenskopolitickú situáciu a každodenný život.

500

01. 07. 2014
15.08.2014

O najkrajšie okno a balkón v
XII. ročník súťaže O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom
kúpeľnom meste Piešťany 2014 meste Piešťany.

107

08. 08. 2014
20. 08. 2014

Alica Gurínová: Morocco
Sketchbook

Výstava ilustrácií mladej animátorky a ilustrátorky z jej 3 týždňovej cesty po Maroku.

1068

08. 08. 2014
19.00

Alica Gurínová: Morocco
Sketchbook - vernisáž

Vernisáž výstavy ilustrácií mladej animátorky a
ilustrátorky z jej 3-týždňovej cesty po Maroku.

74

13. 08. 2014
17.30

Na sever od Santiaga

Prezentácia dokumentárneho cestopisu Miroslava Béreša
o potulkách troch Slovákov v juhoamerickom štáte.

42

27. 08. 2014
15.00

76. Kongres UNICA – Svetový
festival neprofesionálneho filmu
- prehliadka mesta

Prehliadka mesta pre účastníkov 76. Kongresu UNICA svetového festivalu neprofesionálnych filmov.

47

16. 09. 2014
10.00

Za krakovskú bránu

Náučná vychádzka do Súkromného etnografického
múzea v Krakovanoch. Podujatie projektu Piešťanské
vychádzky.

54

18. 09. 2014
18.00

Americké portréty

Cestovateľská prezentácia režiséra a scenáristu Bedřicha
Ludvíka spojená s premietaním.

47

19. 09. 2014
15. 10. 2014

Libri amici, libri magistri - Knihy
priateľmi, knihy učiteľmi

Výstava grafiky, fotografií a drevených plastík Zbigniewa
Niemieca z Ustrone.

1431

19. 09. 2014
17.30

Libri amici, libri magistri - Knihy
priateľmi, knihy učiteľmi vernisáž

Vernisáž výstavy grafiky, fotografií a drevených plastík
Zbigniewa Niemieca z Ustrone.

51

24. 09. 2014
17.30

Čaj a bonsaje

Rozprávanie Alenky a Vladimíra Ondejčíkových spojené s
prezentáciou.

36

29. 09. 2014
17.00

O najkrajšie okno a balkón v
kúpeľnom meste Piešťany 2014 Vyhodnotenie XII. ročníka tradičnej súťaže.
- vyhodnotenie

6

09. 10. 2014
17.30

Škótsko

Cestovateľská prezentácia Filipa Gelačika.

35

17. 10. 2014
12. 11. 2014

Jubileum

Výstava z tvorby výtvarníčky a karikaturistky Oľgy
Pazerini pri príležitosti jej životného jubilea.

1126

17. 10. 2014
18.00

Jubileum - vernisáž

Vernisáž výstavy výtvarníčky a karikaturistky Oľgy
Pazerini.

25

14. 11. 2014
05. 12. 2014

Jazz a foto

Výstava portrétov muzikantov autora Vojtecha Hanka.

833

14. 11. 2014
18.00

Jazz a foto - vernisáž

Vernisáž výstavy portrétov muzikantov autora Vojtecha
Hanka.

32

19. 11. 2014
17.30

Otoč loď predtým, než narazí
do ľadovca

O zdraví vážne i s humorom - prednáška karikaturistky
Olgy Pazerini.

15

30. 05. 2014
18.00

45

01. 12. 2014
20.12.2014

O najkrajší vianočný výklad
2014

XII. ročník tradičnej súťaže o najkrajší vianočný výklad v
kúpeľnom meste Piešťany.

67

18. 12. 2014
10.00

Otvor srdce - daruj knihu 2014

Slávnostné odovzdávanie kníh - 4. ročník projektu
Medzinárodného klubu žien v Piešťanoch (PIWC).

67

18. 12. 2014
18.00

Piešťany, mesto snov

Špeciálna vianočná projekcia filmu Piešťany, mesto snov
a vianočné posedenie s diskusiou s tvorcami i
účinkujúcimi.

53

Celkovo Piešťanské informačné centrum počas roka 2014 zorganizovalo / sa podieľalo na organizácii 41
podujatí; z toho bolo 8 výstav, 16 literárnych a cestovateľských posedení, besied, prezentácií
a prednášok, 2 tematických vychádzky a výlety, 2 workshopy, 2 súťaže na území mesta Piešťany
a ich vyhodnotenie, prezentačné aktivity na 2 veľtrhoch cestovného ruchu mimo územia mesta
Piešťany a iné.

10.10 Grafy
Rozdelenie klientov podľa komunikačného jazyka v období od 1.1.2014 do 31.12.2014
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V roku 2014 navštívilo PIC 20 054 osôb, z toho najviac bolo slovensky hovoriacich (11558), českých (4670)
a nemeckých klientov (3045). Ostatní návštevníci boli z krajín, kde sa hovorí jazykom anglickým (487),
ruským (125), poľským (74), holandským (20), francúzskym (15), talianskym (14), dánskym (11),
španielskym (10), maďarským (9), švédskym (2), fínskym (1) a inými (13).
Druhy požadovaných informácií v období od 1.1.2014 do 31.12.2014
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Tento graf znázorňuje druhy požadovaných informácií od klientov PIC. Najviac otázok sa týkalo
všeobecných informácií o meste (6188), možností výletov do okolia (2263) a trávenia voľného času (1791),
informácií o kultúrnom dianí v meste (1374), kontaktných údajov o firmách a inštitúciach (1352), informácií
o kúpeľoch a nimi poskytovaných službách (925), vyhľadávania dopravných spojov (285), možností
ubytovania v meste (137) atď.
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Spôsob komunikácie v období od 1.1.2014 do 31.12.2014
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Informácie klientom PIC boli poskytnuté v 18 912 prípadoch osobnou formou, 991 telefonickým rozhovorom
a 151 prostredníctvom e-mailu.
Informačné centrum navštevujú hostia, ktorí prichádzajú do Piešťan na rôzne typy pobytov (dlhodobé
pobyty, kratšie pobyty, predĺžené víkendy, jednodňové výlety), a to najmä za účelom liečby, wellness, relaxu,
návštevy kultúrnych a športových podujatí, návštevy príbuzných alebo v rámci výletov do okolia. Služby PIC
využívajú aj samotní obyvatelia Piešťan zaujímajúci sa o dianie v Piešťanoch, možnosti trávenia voľného
času, kontaktné informácie o firmách, inštitúciach atď., vlakové a autobusové spoje, mestskú autobusovú
dopravu, taxi služby; taktiež za účelom nákupu knižných publikácií, špecializovaných máp, suvenírov
a ďalšieho sortimentu.
Najviac návštevníkov v PIC je v mesiacoch apríl - október, čo je podmiené hlavnou turistickou sezónou, kedy
sa okrem pravidelných podujatí konajú napr. festivaly rôzneho zamerania, športových podujatí, súťaží
a šampionátov lokálneho i medzinárodného charakteru.
Predaj suvenírov, upomienkových predmetov, máp, turistických sprievodcov a kníh zameraných na
cestovných ruch
V Piešťanskom informačnom centre ponúkame návštevníkom:
- knižné publikácie a brožúry so zameraním na mesto Piešťany, blízke okolie i Slovensko
- turistické a cyklistické mapy
- DVD o meste
- kúpeľné oblátky a trojhranky
- magnetky s motívom Piešťan, piešťanské historické magnetky, šúpolienky, pohľadnice, tradičné folklórne
bábiky, poznávacie značky na bicykle, keramiku, ručne tkané prestieranie, paličkované záložky do knihy a
iné
- vstupenky na vybrané podujatia - festivaly, koncerty

10.11 Výhľadové plány
Vo svojich plánoch do ďalších rokov máme predovšetkým starostlivosť o internetové a databázové systémy,
ďalšie zdokonaľovanie kvality poskytovaných služieb, dôraz na odborný rast pracovníkov PIC, rozšírenie
ponuky propagačných a informačných materiálov o meste a blízkom okolí, rozšírenie spolupráce
s poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu a participáciu na projektoch, ktoré prispeju k rozvoju
cestovného ruchu v Piešťanoch.
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