Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 14.06.2016

Názov materiálu:

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE
MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2015

Materiál obsahuje: - Tabuľková časť – Vyhodnotenie rozpočtu plnenia príjmov a výdavkov
spolu za rok 2015
- Tabuľková časť – Vyhodnotenie rozpočtu plnenia príjmov a výdavkov za
MsK a PIC za rok 2015
- Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany
a Piešťanského informačného centra za rok 2015
- Vyhodnotenie a komentár k podnikateľskej činnosti za rok 2015
- Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice mesta Piešťan a Piešťanského
informačného centra za rok 2015

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany
za rok 2015
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ:
Stanovisko Finančnej a podnikateľskej komisie:

Spracovateľ: Eva Brugerová, ekonóm MsK
Predkladateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2015
Názov
Nákladová časť

Účet
5

Zmena rozpočtu

Úprava rozpočtu

Skutočnosť spolu

2015

2015

k 31.12.2015

Náklady príspevkovej organizácie

Plnenie v %

/v€/

501

Spotreba materiálu

19 715,00

42 142,22

42 142,22

100,00%

502

Spotreba energie

29 020,00

15 517,86

15 517,86

100,00%

511

Opravy a udržovanie

3 500,00

5 017,61

5 017,61

100,00%

512

Cestovné

1 050,00

1 332,13

1 332,13

100,00%

513

Náklady na reprezentáciu

460,00

425,24

425,24

100,00%

518

Ostatné služby

50 885,00

90 414,42

90 414,42

100,00%

521

Mzdové náklady

163 744,00

139 712,40

139 712,40

100,00%

521

Mzdové náklady(doh.)

3 500,00

12 931,83

12 931,83

100,00%

524

Zákonné sociálne poistenie

58 532,00

51 051,71

51 051,71

100,00%

525

Ostatné sociálne poistenie-DDS

0,00

608,00

608,00

100,00%

527

Zákonné sociálne náklady

8 850,00

8 515,20

8 515,20

100,00%

531

Splatné dane

191,00

150,43

150,43

100,00%

538

Splatné dane-vývoz kom. odpadu

0,00

1 337,44

1 337,44

100,00%

548

Ost.nákl.na prev.činnosti

470,00

288,00

288,00

100,00%

551

Odpisy dlhod.hmot. majetku

32 480,00

33 556,00

33 556,00

100,00%

553

Tvorba rezervnej položky

1 800,00

1 800,00

1 800,00

100,00%

563

Kurzové straty

0,00

4,97

4,97

100,00%

568

Ostatné finančné náklady

3 530,00

3 220,85

3 220,85

100,00%

572

Vyradenie umeleckého predmetu

0,00

0,00

0,00

0,00%

591

Splatná daň z príjmov

2,00

1,48

1,48

100,00%

377 729,00

408 027,79

408 027,79

108,02%

5

Náklady spolu

Názov
Výnosová časť

Účet

Zmena rozpočtu

Úprava rozpočtu

Skutočnosť spolu

2015

2015

k 31.12.2015

6

Výnosy príspevkovej organizácie

602

Tržby z predaja služieb

644

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

648

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

653

Zúčtovanie rezerv z prev.činnosti

662

Úroky

663

Kurzové zisky

691

Výnosy z bežnej činnosti/čerpanie/

Plnenie v %

/v€/

11 600,00

11 600,00

9 792,01

84,41%

0,00

0,00

20,20

0,00%

1 800,00

1 800,00

11 757,99

653,22%

0,00

0,00

1 800,00

0,00%

10,00

10,00

8,66

86,60%

0,00

100,00

16,21

16,21%

333 203,00

333 803,00

333 803,00

100,00%

21 466,00

21 466,00

22 936,13

106,85%

692

Výnosy z transferov-majetok obstaraný zo ŠRmesto rekonštrukcia

693

Výnosy z bežných transferov /Granty + príspevky/

0,00

20 923,00

20 923,00

100,00%

694

Výnosy z transferov-majetok obstaraný zo ŠRrekonštrukcia

9 650,00

9 650,00

9 645,54

99,95%

694

Výnosy z transferov-majetok obstaraný zo ŠRGrant MKSR

0,00

0,00

0,00

0,00%

377 729,00

399 352,00

410 702,74

108,73%

6

Výnosy spolu

2 674,95

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

354

Zúčtovanie z finacovania z rozpočtu obce
/poskytnutie/

Vypracoval: Brugerová Eva, ekonóm MsK
Schválil: Ing.Margita Galová, riaditeľka MsK
V Piešťanoch 25.4.2016

333 203,00

333 203,00

333 203,00

100%

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2015

Účet

Názov

Výdavková časť
5

Zmena
rozpočtu
MsK

Zmena
rozpočtu
PIC

Zmena
rozpočtu
spolu

Úprava
rozpočtu
MsK

Úprava
rozpočtu PIC

Úprava
rozpočtu
spolu

Skutočnosť
MsK

Plnenie v
%

Skutočnosť
PIC

Plnenie v
%

Skutočnosť
spolu

Plnenie v %

2015

2015

2015

2015

2015

2015

k 31.12.2015

MsK

k 31.12.2015

PIC

k 31.12.2015

SPOLU

v€

v€

v€

v€

v€

v€

v€

v€

v€

Náklady príspevkovej organizácie

501 Spotreba materiálu

18 500,00

1 215,00

19 715,00

41 166,69

975,53

42 142,22

41 166,69

100,00%

975,53

100,00%

42 142,22

100,00%

502 Spotreba energie

25 000,00

4 020,00

29 020,00

13 323,85

2 194,01

15 517,86

13 323,85

100,00%

2 194,01

100,00%

15 517,86

100,00%

3 000,00

500,00

3 500,00

4 689,57

328,04

5 017,61

4 689,57

100,00%

328,04

100,00%

5 017,61

100,00%

512 Cestovné

850,00

200,00

1 050,00

1 060,21

271,92

1 332,13

1 060,21

100,00%

271,92

100,00%

1 332,13

100,00%

513 Náklady na reprezentáciu

380,00

80,00

460,00

332,24

93,00

425,24

332,24

100,00%

93,00

100,00%

425,24

100,00%

518 Ostatné služby

40 390,00

10 495,00

50 885,00

78 983,49

11 430,93

90 414,42

78 983,49

100,00%

11 430,93

100,00%

90 414,42

100,00%

521 Mzdové náklady

139 629,00

24 115,00

163 744,00

115 974,98

23 737,42

139 712,40

115 974,98

100,00%

23 737,42

100,00%

139 712,40

100,00%

3 000,00

500,00

3 500,00

11 941,83

990,00

12 931,83

11 941,83

100,00%

990,00

100,00%

12 931,83

100,00%

49 929,00

8 603,00

58 532,00

42 228,92

8 822,79

51 051,71

42 228,92

100,00%

8 822,79

100,00%

51 051,71

100,00%

0,00

0,00

0,00

416,00

192,00

608,00

416,00

100,00%

192,00

100,00%

608,00

100,00%

7 600,00

1 250,00

8 850,00

7 177,80

1 337,40

8 515,20

7 177,80

100,00%

1 337,40

100,00%

8 515,20

100,00%

191,00

0,00

191,00

150,43

0,00

150,43

150,43

100,00%

0,00

0,00%

150,43

100,00%

0,00

0,00

0,00

1 137,44

200,00

1 337,44

1 137,44

100,00%

200,00

100,00%

1 337,44

100,00%

511 Opravy a udržovanie

521 Mzdové náklady(doh.)
524 Zákonné sociálne poistenie
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 rez.-odchodné,odstup.
563 Kurzové straty
568 Ostatné finančné náklady
591 Splatná daň z príjmov
5

Náklady spolu

300,00

170,00

470,00

123,00

165,00

288,00

123,00

100,00%

165,00

100,00%

288,00

100,00%

31 650,00

830,00

32 480,00

32 726,00

830,00

33 556,00

32 726,00

100,00%

830,00

100,00%

33 556,00

100,00%

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%

0,00

0,00

0,00

4,97

0,00

4,97

4,97

100,00%

0,00

0,00%

4,97

100,00%

3 200,00

330,00

3 530,00

2 953,93

266,92

3 220,85

2 953,93

100,00%

266,92

100,00%

3 220,85

100,00%

2,00

0,00

2,00

1,48

0,00

1,48

1,48

100,00%

0,00

0,00%

1,48

100,00%

325 421,00

52 308,00

377 729,00

356 192,83

51 834,96

408 027,79

356 192,83

109,46%

51 834,96

99,10%

408 027,79

100,00%

Účet

Názov

Príjmová časť
6

Zmena
rozpočtu
MsK

Zmena
rozpočtu
PIC

Zmena
rozpočtu
spolu

Úprava
rozpočtu
MsK

Úprava
rozpočtu PIC

Úprava
rozpočtu
spolu

Skutočnosť
MsK

Plnenie v
%

Skutočnosť
PIC

Plnenie v
%

Skutočnosť
spolu

Plnenie v %

2015

2015

2015

2015

2015

2015

k 31.12.2015

MsK

k 31.12.2015

PIC

k 31.12.2015

SPOLU

v€

v€

v€

v€

v€

v€

v€

v€

v€

Výnosy príspevkovej organizácie

602 Tržby z predaja služieb

11 600,00

0,00

11 600,00

11 600,00

0,00

11 600,00

9 792,01

84,41%

0,00

0,00%

9 792,01

84,41%

644 Zmluvné pokuty,penále

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,20

0,00%

0,00

0,00%

20,20

0,00%

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 757,99

0,00%

0,00

0,00%

11 757,99

0,00%

1 800,00

0,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

1 800,00

0,00%

0,00

0,00%

1 800,00

100,00%

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

8,66

86,60%

0,00

0,00%

8,66

86,60%

663 Zrušenie nespotrebovanej rezervy
662 Úroky
663 Kurzové zisky
691 Výnosy z bežnej činnosti/čerpanie/
691

Výnosy z bežných transferov MsÚ
/Granty + príspevky/

692

Výnosy z transferov-majetok
obstaraný zo ŠR-mesto rekonštrukcia

Výnosy z bežných transferov /Granty +
693
príspevky/
Výnosy z transferov-majetok
694
obstaraný zo ŠR-rekonštrukcia
6

Výnosy spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,21

0,00%

0,00

0,00%

16,21

0,00%

281 725,00

51 478,00

333 203,00

279 293,00

53 910,00

333 203,00

284 784,67

101,97%

48 418,33

89,81%

333 203,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

600,00

600,00

100,00%

0,00

0,00%

600,00

100,00%

20 636,00

830,00

21 466,00

20 636,00

830,00

21 466,00

22 106,13

107,12%

830,00

100,00%

22 936,13

106,85%

0,00

0,00

0,00

20 923,00

0,00

20 923,00

20 923,00

100,00%

0,00

0,00%

20 923,00

100,00%

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%

325 421,00

52 308,00

377 729,00

344 512,00

54 740,00

399 252,00

361 454,41

111,07%

49 248,33

89,97%

410 702,74

102,87%

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Zúčtovanie z finacovania z rozpočtu
354 obce /poskytnutie/

2 674,95

281 725,00

51 478,00

Vypracoval: Eva Brugerová, ekonóm MsK
Schválil: Ing.Margita Galová, riaditeľka MsK
V Piešťanoch 25.4.2016

333 203,00

281 725,00

53 910,00

335 635,00

281 725,04

100%

51 477,96

100%

333 203,00

100%

Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany
a Piešťanského informačného centra za rok 2015
Rozpočet Mestskej knižnice mesta Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa
06.11.2014 uznesením č. 154/2014 vo výške 377 729 € na strane príjmov, vo výške 377 729 € na výdavkovej
strane a s transferom vo výške 333 203 €. Rozpočet bol v priebehu roku 2015 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
14 100,00 €, Rozpočtovým opatrením č.2 - preúčtovanie Grantov a príspevkov v celkovej sume 6 923,00 €,
Rozpočtovým opatrením č.3 - preúčtovanie Grantov a príspevkov v celkovej sume 500,00 €.
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
2015
3

MsK
2015
4

PIC
2015
5

Úprava
spolu
6

MsK
úprava
7

PIC
úprava
8

19715,00

18500,00

1215,00

42142,22

41166,69

975,53

502

Spotreba energie

29020,00

25000,00

4020,00

15517,86

13323,85

2194,01

511

Opravy a udržovanie

3500,00

3000,00

500,00

5017,61

4689,57

328,04

512

Cestovné

1050,00

850,00

200,00

1332,13

1060,21

271,92

513

Náklady na reprezentáciu

460,00

380,00

80,00

425,24

332,24

93,00

518

Ostatné služby

50885,00

40390,00

10495,00

90414,42

78983,49

11430,93

521

Mzdové náklady

163744,00

139629,00

24115,00

139712,40

115974,98

23737,42

521

Mzdové náklady(dohody)

3500,00

3000,00

500,00

12931,83

11941,83

990,00

524

Zákonné sociálne poistenie

58532,00

49929,00

8603,00

51051,71

42228,92

8822,79

525

Ostatné sociálne poistenieDDS

0,00

0,00

0,00

608,00

416,00

192,00

527

Zákonné sociálne náklady

8850,00

7600,00

1250,00

8515,20

7177,80

1337,40

531

Splatné dane/vozidlo/

191,00

191,00

0,00

150,43

150,43

0,00

538

Splatné dane-vývoz
komunálneho odpadu

0,00

0,00

0,00

1337,44

1137,44

200,00

548

Ostatné nákl.na prev. činnosť

470,00

300,00

170,00

288,00

123,00

165,00

32480,00

31650,00

830,00

33556,00

32726,00

830,00

1800,00

1800,00

0,00

1800,00

1800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,97

4,97

0,00

3530,00

3200,00

330,00

3220,85

2953,93

266,92

551
553

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

0,00

0,00

0,00

591

Splatné dane z príjmov

2,00

2,00

0,00

1,48

1,48

0,00

5

Náklady spolu

377729,00

325421,00

52308,00

408027,79

356192,83

51834,96

1

VÝNOSY:
Úspešné projekty a získané dotácie v roku 2015 do zmeny rozpočtu:
MK SR :
Knižnica plná kníh
Stretnúť knihu každý deň V. ročník
Modernizácia ochrany knižničného fondu MsK Piešťany – II. etapa

4 000,00 €
4 500,00 €
5 000,00 €

Úrad vlády SR :
Keď čítanie je čtení VII. ročník

6 923,00 €

Trnavský samosprávny kraj :
Štúrovci a ich odkaz
Knižnica pre všetkých
Spolu

220,00 €
280,00 €
20 923,00 €

Mesto Piešťany:
Poznám a viem

600,00 €

Spolu granty a príspevky :

21 523,00 €

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
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.

2

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
41 166,69 €
- 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
- materiálne náklady na podujatia
- čistiace a hygienické, dezinfekčné prostriedky
- všeobecný materiál – elektronický a technický materiál, sanita, príslušenstvo k počítačom, stoličky,
vitríny na knihy, koberec, spájkovačka, lišty, držiaky, poličky, vybavenie do lekárničky, farby,
vybavenie kancelárií, vybavenie k výstavám, počítače, tlačiareň, dataprojektor
- spotreba – benzín , mazivá a oleje
PIC
501 Spotreba materiálu rozp.pol.630
975,53 €
- technický materiál, tonery, príslušenstvo k počítačom, vitríny, vybavenie kancelárie
- materiálne náklady na podujatia
- čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
- všeobecný materiál - zámky, batérie, príslušenstvo k počítačom, vybavenie 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

MsK
512 Cestovné rozp.pol.630
- náklady na cestovné pracovníkov MsK – semináre, školenia, prednášky,
knižný veľtrh, účasť na knižnom veľtrhu, Valné zhromaždenie SAK
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
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41 166,69 €
10 544,64 €
1 239,16 €
13 250,04 €
5 741,35 €
1 423,16 €
8 339,03 €
629,31 €
975,53 €
177,64 €
289,04 €
119,90 €
280,57 €
108,38 €

13 323,85 €

13 323,85 €
4 606,76 €
670,62 €
8 046,47 €

2 194,01 €

2 194,01 €
1 119,21 €
90,00 €
984,80 €

MsK
511 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630
4 689,57 €
- opravy a údržba v priestoroch - oprava hasiacich prístrojov, WC, podlahových krytín, ventilov,
maliarske práce, výmena radiátora,
- opravy a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky
- oprava automobilu - oprava spojky, výmena oleja, servis
PIC
511 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630
- drobné opravy v priestoroch - výmena akumulátora
- oprava kancelárskej a výpočtovej techniky

Čerpanie

4 689,57 €
3 997,17 €
661,00 €
31,40 €

328,04 €

328,04 €
74,04 €
254,00 €

1 060,21 €

1 060,21 €
1 060,21 €

271,92 €

271,92 €
271,92 €

MsK
513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol.630

332,24 €

332,24 €

PIC
513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol.630

93,00 €

93,00 €

MsK
518 Ostatné služby rozp.pol.630
78 983,49 €
Poplatky za:
- poštovné - upomienky, pozvánky
- telefónne služby
- koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia
- pripojenie internetovej siete
- servis software a licencie - systémová údržba Human Klasik-mzdový software , systémová údržba
Korvín, software účtovný software, ESET Smart Security-licencia antivírusový program
- foto, video služby, ozvučenie
- poplatky za propagáciu činnosti v médiách
- tlač informačných materiálov - plagáty, bulletiny, pozvánky, skladačky, citylight, veľkopološné
ilustrácie, ilustrácie k výstavám, dotlač mesačných plagátov
- poplatky za hosting a outsourcing - knižničný software ARL
- prepravné služby - prevoz výstav, kulís, vyradeného majetku
- povinné revízie - komíny, elektrospotrebiče, hasiace prístroje, klimatizácia, zabezpečovací systém
- servis výťahu
- poplatky za školenia pracovníkov - ochrana osobných údajov, mzdová a personálna agenda,
seminár ARL, účtovníctvo, účtovnícka závierka, školenie knihovníkov, školenie Typo3
- HW a SW služby, grafika webov a tlačených materiálov v rámci projektov, preklady textov do
databáz AJ a NJ, mobilný knižničný on-line katalóg, virtuálna prehliadka
- čistiace a upratovacie práce, tepovanie kobercov, čistenie podlahy
- všeobecné služby - deratizácia objektu, rámovanie obrazov, pasportovanie obrazov,
viazanie hrebeňových väzieb, náklady na nákup stravných lístkov,
- ostatné - BOZP, PO, MVS, diaľničná známka, parkovanie, stočné, kopírovanie v prenájme
MsK – Náklady na pravidelne a nepravidelné sa opakujúce projekty :
- autorské zmluvy pre účinkujúcich, preplatenie ubytovania a cestovné náklady pre účinkujúcich,
workshopy k jednotlivým projektom :
Keď čítanie je čtení VII.ročník
90 rokov knižnice
Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty!
Týždeň slovenských knižníc
Celé Slovensko číta deťom - Štyri oriešky pre Prahu
Pikto 15
Stretnúť knihu
Poznám a viem
Štúrovci a ich odkaz
Knižnica pre všetkých
SLOVAK PRESS PHOTO
Vianoce v knižnici
Túlava knižnica
Besedy, tvorivé dielne, seminár, literárne worshopy
Divadielka pre deti
Výstavy a prezentácie
Vzdelávacie, environmentálne a prevenčné projekty pre deti a dospelých, podujatia pre
sociálne a zdravotne odkázaných, semináre, workshopy- Les ukrytý v knihe, Ako hravo čítať,
Svetový deň cestovného ruchu
PIC
518 Ostatné služby rozp.pol.630
Poplatky za:
- telefónne služby
- pripojenie internetovej siete
- servis software a licencie
- tlač propagačných materiálov - letáky, plagáty, mapy
- poplatky za reklamu na stĺpoch verejného osvetlenia
- poplatky za propagáciu činnosti v médiách
- prepravné služby - prevoz výstav , kulís , prezentačné stánky a iné
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11 430,93

78 983,49 €
1 236,00 €
1 542,29 €
189,52 €
1 887,60 €
1 048,32 €
658,00 €
747,20 €
3 968,70 €
10 898,76 €
781,11 €
1 530,30 €
1 846,90 €
612,40 €
3 880,60 €
1 014,22 €
6 880,13 €
2 578,24 €

7 250,00 €
5 190,00 €
540,00 €
350,00 €
1 080,00 €
150,00 €
5 119,00 €
1 209,11 €
1 097,00 €
1 020,00 €
830,00 €
2 305,00 €
2 000,00 €
3 448,09 €
2 245,00 €
2 800,00 €
1 050,00 €

11 430,93 €
383,37 €
1 261,60 €
187,40 €
3 590,00 €
368,06 €
346,00 €
20,00 €

- 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

217,28 €
33,44 €
174,00 €
118,00 €
1 142,00 €
485,73 €
2 119,05 €

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, Deň rádia Regina v Bratislave,
súťaž o najkrajší okno a balkón v kúpeľnom meste, (workshopy, prezentácie)
985,00 €
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

115 974,98 €

115 974,98 €

23 737,42 €

23 737,42 €

MsK
521 Osobné náklady rozp.pol.610
11 941,83 €
- pomocné práce v knižnici - zastupovanie počas čerpania dovoleniek, dozor v Internet stredisku,
spracovanie audio-vizuálného záznamu, propagácia aktivít MsK a PIC, čistiace a upratovacie práce,
odborné poradenstvo v rámci VO, čistiace práce počas dovolenky, výpomoc pri organizačnom,
zabezpečení kultúrnych podujatí, knihovnícke práce, čistenie a upratovanie skladov,
zabezpečenie chodu kotolne, práce pri výstavách
PIC
521 Osobné náklady rozp.pol.610

990,00 €

MsK
524 Zákonné sociálne poistenie rozp.pol.620
42 228,92 €
- 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
8 822,79 €
- povinné odvody na nemocenské, dôchodkové a zdravotné prioistenie,
príspevky na poistenie v nezamestnanosti z celkového objemu predpokladaných mzdových nákladov
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

990,00 €

42 228,92 €

8 822,79 €

416,00 €

416,00 €

192,00 €

192,00 €

MsK
527 Zákonné sociálne náklady rozp.pol.620
7 177,80 €
- tvorba sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrada príjmu
pri dočasnej práceneschopnosti
PIC
527 Zákonné sociálne náklady rozp.pol.620
1 337,40 €
- tvorba sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrada príjmu
pri dočasnej práceneschopnosti
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11 941,83 €

7 177,80 €

1 337,40 €

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

150,43 €

150,43 €

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

1 137,44 €

1 137,44 €

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

200,00 €

200,00 €

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

123,00 €

123,00 €

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

165,00 €

165,00 €

32 726,00 €

32 726,00 €

830,00 €

830,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

4,97 €

4,97 €

2 953,93 €

2 953,93 €

266,92 €

266,92 €

1,48 €

1,48 €

MsK
602 Tržby z predaja služieb rozp.pol.212
9 792,01 €
- prenájom priestorov - na školenia, prednášky, rekvalifikačné kurzy
- tržby z predaja služieb - registrácia – členský poplatok, upomienky za stratu knihy,
alebo preukazu, poplatok za vyhotovenie rešerší, MVS-medziknižničné výpožičné služby

9 792,01 €
962,10 €
8 829,91 €

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
PIC
568 Ostatné finančné náklady rozp.pol.630
- poistenie majetku PIC
MsK
591 Splatná daň z príjmu rozp.pol.630

Príjmová časť:

MsK
644 – Zmluvné pokuty, penále

20,20 €
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20,20 €

MsK
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
- preplatok plyn MsK, preplatok plyn PIC, likvidácia škody
MsK
653 – Zúčtovanie rezerv na nevyčerpané dovolenky
MsK
662 – Úroky rozp.pol.242
- úroky z vkladov na účte
MsK
663 – Kurzové zisky

11 757,99 €

11 757,99 €

1 800,00 €

1 800,00 €

8,66 €

8 66 €

16,21 €

16,21 €

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

284 784,67 €

284 784,67 €

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

48 418,33 €

48 418,33 €

600,00 €

600,00 €

22 106,13 €

22 106,13 €

830,00 €

830,00 €

20 6923,00 €

20 923,00 €

MsK
694 - Výnosy z kapitálových transferov ŠR- majetok obstaraný zo zdrojov ŠR 9 645,54 €

9 645,54 €

MsK
691 – Výnosy z bežnej činnosti
- výnosy z bežných transferov MsÚ

MsK
692 - Výnosy z transferov-majetok obstaraný zo zdrojov mesta
- zhodnotenia budovy Mestskej knižnice z prostriedkov zriaďovateľa
a rekonštrukcia Mestskej knižnice v roku 2012
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

Príjmová a výdavková časť bola spracovaná s prihliadnutím na rozpočtové opatrenia - preúčtovanie grantov
a príspevkov.

Záver:
Mestská knižnica mesta Piešťany v roku 2015 hospodárila s celkovým kladným výsledkom 2674,95 €. Tento
výsledok pozostáva z hospodárenia v hlavnej činnosti so ziskom 2621,49 € a v podnikateľskej činnosti so ziskom
53,46 €.
Získané granty a príspevky v hodnote 20 923,00 €, 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, 25.4.2016
.
...................................................................
Ing. Galová Margita
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany
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Komentár k vyhodnoteniu podnikateľskej činnosti za rok 2015
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 za rok 2015

Účet

Názov

Skutočnosť spolu k 31.12.2015

Výdavková časť

v€

5

Náklady príspevkovej organizácie
206,40 €

501

Spotreba materiálu

502

Spotreba energie

3 411,60 €

504

Spotreba tovaru

10 115,92 €

518

Ostatné služby ( + nájom PIC )

2 371,91 €

521

Mzdové náklady

2 220,00 €

524

Zákonné sociálne poistenie

662,00 €

568

Ostatné finančné náklady

190,00 €

5

Náklady spolu

19 177,83 €

Účet

Názov

Skutočnosť spolu k 31.12.2015

Príjmová časť

v€

6

Výnosy príspevkovej organizácie

602

Tržby z predaja služieb

281,75 €

602

Tržby z prenájmu reklamného priestoru

80,00 €

602

Tržby z prenájmu kníhviazačstvo

3 361,32 €

602

Tržby PIC

14 183,00 €

648

Ostatné výnosy

1 325,22 €
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Výnosy spolu
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Vypracoval: Eva Brugerová, ekonóm MsK
Schválil :

Ing.Galová Margita, riaditeľka MsK

V Piešťanoch 25.4.2016

19 231,29 €
53,46 €

VYHODNOTENIE ČINNOSTI MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY
A PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA
ZA ROK 2015

Spracovala: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK Piešťany
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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
- 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,
rekvalifikačné kurzy a iné)
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 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.
-

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;
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;
organizovať prieskumy o spokojnosti s poskytovanými službami, uľahčovať prístup k fondom;
zabezpečiť ďalší rozvoj a rozšírenie knižničných fondov;
skvalitňovať činnosť knižnice na úseku akvizície, spracovania a ochrany knižničných fondov,
bibliografie, organizovať podujatia so zreteľom na požiadavky používateľov;
zabezpečiť prístup k fulltextovým elektronickým zahraničným periodikám;
naďalej spracovávať, archivovať a sprístupňovať informácie o osobnostiach a aktivitách
knižnice, mesta a regiónu prostredníctvom Digitálnej kroniky;
pokračovať v projekte elektronickej ochrany knižničných fondov prostredníctvom RFID
technológie;
podporovať celoživotné vzdelávanie používateľov, ďalšie vzdelávanie zamestnancov a
zvyšovanie ich kvalifikácie, počítačovej a komunikačnej gramotnosti;
získavať iné finančné zdroje (projekty, sponzori atď.) na rozvojové programy knižnice,
interiérové a technické vybavenie, dopĺňanie knižničného fondu, organizovanie odborných a
kultúrnych podujatí;
podporou a propagovaním čítania prispieť k odstráneniu druhotnej negramotnosti a rozvoju
čitateľských návykov.
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1.3 90 rokov knižnice
Mestská knižnica mesta Piešťany si pripomenula 90. výročie svojej existencie v meste. Pri príležitosti
90 rokov od založenia knižnice v Piešťanoch sme pripravili
dva dni plné podujatí:
1. Deň v knižnici
- vernisáž výstavy Krajina Ilustrandia od slovenskej ilustrátorky Martiny Matlovičovej, za účasti
televíznych Trpaslíkov.
- otvorenie nového zábavno-náučného priestoru pre deti „Múdra ponorka“, ktorého autorom je
Michal Staško.
2. Deň otvorených dverí
- celodenné podujatie prezentujúce činnosť knižnice a knihu v rôznych podobách.
Vyberáme jeden z mnohých pozitívnych ohlasov zo strany účastníkov:
,,...těch věcí, které mně potěšily a nadchly, bylo tolik... Vaše knihovna – nádherný prostor, kde
se pracuje s fantazií, výstavy, dekorace, ponorka v dětském oddělení... být dítě, byl bych u vás
v ponorce s knihami neustále zalezlý. Děti – jejich reakce a zájem byly neskutečně živé, otázky
zajímavé a zvídavé, bylo vidět, že jsou vedeny ke čtení, k rozvíjení fantazie, k zájmu o všechno kolen
nás. A vy všichni pracovníci knihovny, pan moderátor, jste byli tak příjemní a milí, že si člověk připadal
jako doma. “ (David Laňka – spisovateľ).

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
 responzívny web
 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 2015 bola knižnica pre návštevníkov
otvorená v dňoch pondelok – piatok, 52.5 hodín týždenne.
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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
z toho používatelia do 15 rokov
Návštevníci knižnice spolu
Počet návštevníkov na podujatiach knižnice
Návštevníci internetu pre verejnosť

7 565
3 024
178 770
102 133
6 235

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 31.12.2015 predstavoval 86 721 knižničných jednotiek (kn.j)., z toho bolo
zakúpenych 1327 a darom získaných 255. Prírastok do fondu za rok 2015 predstavoval 1 499 kn. j.
Na nákup knižničného fondu boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 10 544,64 EUR. *
Knižničné jednotky spolu

z toho

knihy a zviazané periadiká
odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti

86 698
29 440
37 455
5 087

krásna literatúra pre deti

14 716

Kúpou
Darom
Výmenou

28
1
1499
1237
255
2

Počet titulov dochádzajúcich periodík
z toho zahraničné periodiká
Ročný prírastok knižničných jednotiek

v tom

audiovizuálne dokumenty
Knižničné jednotky spracované automatizovane

23
86 698

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. V roku 2015
sme pokračovali vďaka dotacií z MKSR v projekte elektronickej ochrany knižničných fondov nákupom
RFID etikiet v počte 22 620 kusov a nákupom dvoch pracovných staníc RFID, ktoré prispejú
k rozšíreniu zabezpečenia knižničných fondov vo voľnom výbere a k efektívnejšiemu spracovaniu
fondov v rámci knižničného systému ARL.
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 2015 bolo z fondu knižnice vypožičaných spolu 188 856 knižničných jednotiek.
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Výpožičky spolu

188 856
31 849
97 432
13 012
46 563
35 573
5
122
49
12

odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti
v tom
prezenčné výpožičky
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
Počet vypracovaných bibliografií
Počet vypracovaných rešerší

2.5 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 a 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 12 rešeršných požiadaviek k bakalárskym,
diplomovým a dizertačným prácam. Rešerše sa týkali predovšetkým oblasti pedagogiky, sociálnej
starostlivosti, ekonomiky a marketingu. Zadávatelia boli študenti stredných a vysokých škôl, ľudia
v produktívnom veku do 46 rokov.
Medziknižničná výpožičná služba
Prostredníctvom tejto služby bolo zrealizovaných spolu 122 výpožičiek dokumentov v rámci národnej
medziknižničnej služby (MVS).

3. Automatizácia a internetizácia knižnice
3.1 Automatizácia
Knižnica poskytovala v roku 2015 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.
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.
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.
Štruktúru zobrazovania záznamov v knižničnom on-line katalógu sme obohatili o:
- zobrazenie obálok kníh, ocenenia kníh a ich autorov;
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-

doplnenie poľa zobrazujúceho dislokáciu knihy v knižnom fonde (pre umožnenie lepšej
orientácie čitateľa pri hľadaní konkrétneho titulu);
vkladanie videa k záznamu.

V súčasnosti sú v prevádzke tieto on-line služby:
- on-line žiadanky a rezervácie (možnosť objednať si požadovaný dokument cez internet a
následne si ho prísť si vyzdvihnúť do knižnice);
- on-line žiadanka na vypracovanie rešerše.
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 prostredníctvom tlačových správ,
poskytovali interview Slovenskému rozhlasu a pod.
INFOS 2015
Na 38. medzinárodnom informatickom sympóziu o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií v oblasti
rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania INFOS 2015, prezentovala činnosť a významné projekty,
riaditeľka knižnice Ing. Margita Galová. Ústrednou témou bola (R)evolúcia v knižniciach a knihovníctve.
V príspevku Knižnica pre všetkých sa venovala činnosti piešťanskej knižnice, charakteristike aktivít od
regionálnych podujatí po medzinárodné projekty, pričom kládla dôraz na aktivity na podporu čítania.
Osobitnú pozornosť venovala dvom najvýznamnejším projektom s dlhoročnou tradíciou:
1. rozhlasovému festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.
2. a medzinárodnému projektu Keď čítanie je čtení.
V závere sa venovala regionálnej funkcii knižnice, ktorá sa realizuje prostredníctvom Piešťanského
informačného centra.
3.5 Virtuálna prehliadka
Virtuálna prehliadka je doma i v zahraničí bežným štandardom sebaprezentácie, ktorá je súčasťou
vlastnej identity. Vyhotovenie virtuálnej prehliadky sa uskutočnilo panoramatickým, digitálnym
celoplošným snímaním priestoru v rozpätí uhla 360° vo všetkých smeroch.

4. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
V posledných dvoch desaťročiach sa špecializujeme predovšetkým na prácu s detským
čitateľom a pripravujeme programy, ktorých hlavným cieľom je podporiť čítanie detí a mládeže.
V práci s mladým čitateľom sa snažíme používať príťažlivé metódy, osloviť ich atraktívnou
ponukou podujatí, prezentovať knihu v literárnej, rozhlasovej, výtvarnej, dramatickej
i animovanej podobe.
Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu
Výchovno-vzdelávacie podujatia pre používateľov služieb knižnice a verejnosť
Z toho podujatia informačnej výchovy
Z toho
Odborné a vzdelávacie podujatia pre zamestnancov knižníc (kurzy, semináre a.i.)
Kultúrno-spoločenské podujatia
Podujatie pre deti a mládež
Počet podujatí knižnice zameraných na znevýhodnené skupiny obyvateľov spolu

481
465
119
2
14
385
9

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
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komunitné centrum. Z 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 2015 knižnica pripravila a zrealizovala 481 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí,
ktorých sa zúčastnilo spolu 178 770 návštevníkov a z toho návštevníci podujatí pre deti do 15 rokov
tvorili počet 69 363 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 (119) 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
4.1 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.
Besedy s autormi kníh pre deti a mládež
Návštevníci knižnice sa mohli zúčastniť besedy s autormi Barbora Rakovská, Toňa Revajová,
Marcela Miklošková, Jaroslav Rezník, Roman Brat, Gabriela Futová, Daniel Hevier, Barbora
Kardošová, Halka Markovičová, Braňo Jobus, Zuzana Csontosová, Marta Šurinová, Saša Salmela
a Mariana Čengel – Solčanská a ilustrátormi Peter Cpin, Miroslav Regitko, Katka Slaninková, Martina
Matlovičová, Katka Ilkovičová, Alena Wagnerová a Ľubo Paľo. Súčasťou niektorých besied boli aj
tvorivé dielne s ilustrátormi na motívy prezentovaných kníh.
Štúrovci a ich odkaz
Pri príležitosti 200. výročia Ľudovíta Štúra uskutočnili vzdelávací projekt s názvom Štúrovci a ich
odkaz. Cieľom projektu bolo pozitívne ovplyvniť záujem o spoznávanie slovenskej histórie a kultúry,
prispieť k podpore vzdelávania a zvyšovaniu vedomostnej úrovne mladej generácie o jednej
z najvýznamnejších osobností našich dejín. Zároveň sme chceli pripomenúť význam celej generácie
štúrovcov, ktorí spoločnými silami prispeli k významnému pokroku v slovenských národných dejinách.
V rámci projektu sme ponúkli rozmanité aktivity ako besedy, divadelné dramatizácie, hudobné
a literárne pásmo, výstavy... o osobnosti Ľudovíta Štúra i celej generácie štúrovcov, ktoré boli nielen
doplnkom vyučovacieho procesu, ale aj možnosťou zmysluplného trávenia voľného času.
Vízie pre Piešťany
Konferencia o urbanizme. Cieľom bolo vyvolať diskusiu o urbanizme, architektúre a vizuálnej kultúre
Piešťan a prostredníctvom príkladov úspešných projektov z iných slovenských miest inšpirovať
Piešťancov, aby podnikli kroky vpred pre krajšie mesto. Podujatie nebolo určené len predstaviteľom
mesta a okolitých obcí, ale bolo otvorené širokej odbornej i laickej verejnosti - architektom, aktivistom,
podnikateľom, obyvateľom mesta. Zúčastniť sa bolo možné osobne, ale i on-line vďaka live streamu
Piešťany TV, alebo neskôr zo záznamu.
Stretnúť knihu každý deň
V 5. ročníku podujatia Stretnúť knihu každý deň, sme nadviazali na predchádzajúce úspešné ročníky i
ďalšie podujatia na podporu čítania detí a mládeže (Túlavá knižnica, Týždeň hlasného čítania...).
Predstavili sme rôzne možnosti spracovania literárnych predlôh (divadelné predstavenia, dramatizácie,
rozhlasové rozprávky, ilustrácie a pod.). Prostredníctvom tohto projektu sme deťom i dospelým
poskytli možnosť zoznámiť sa s hodnotnými dielami súčasnej slovenskej literatúry pre deti, a to cez
stretnutia s dielami a ich
tvorcami (autormi, ilustrátormi i vydavateľmi). Naše podujatia boli
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predovšetkým propagáciou literatúry a významu hlasného čítania. Počet realizovaných aktivít v rámci
projektu bolo 71. Podujatí projektu sa zúčastnilo celkom 3055 návštevníkov.
4.2 Celoslovenské projekty
Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty!
V spolupráci so základnými školami Piešťan a okolia, sme uskutočnili 11.ročník celoslovenskej
čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty!.
Súťaž každoročne vyhlasuje nezisková organizácia Osmijanko v Bratislave. Žiaci súťažili spolu so
súťažným zošitom plným literárnych hádaniek, hier, tipov na pekné knižky a interaktívnych úloh. Pre
súťažiace kolektívy sme pripravili informačno-tvorivé interaktívne podujatie ku každej z ôsmich
súťažných otázok, na ktorých boli prezentované knihy s rozličnou tematikou od autorov akými sú
Krista Bendová, Klára Jarunková, Alexandra Salmela, Vincent Šikula, Braňo Jobus, Peter Karpinský,
Zuzana Csontosová, Ján Uličiansky, Libuša Friedová, František Rojček či Lev Nikolajevič Tolstoj.
Súčasťou každého podujatia bolo hlasné čítanie ukážok z kníh, interaktívne hry a tvorivá časť
zameraná na vypracovanie súťažnej otázky.
Čítame si...2015
Zapojili sme sa do 8. ročníka celoslovenského detského čitateľského maratónu s názvom Čítajme si.....
Projekt, ktorý zastrešuje Linka detskej istoty Slovenského výboru UNICEF, vznikol s cieľom pritiahnuť
k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Návštevníci sa mohli
počas maratónu stretnúť s osobnosťami ako Jana Polívková, Barbora Kardošová a Katarína
Slaninková.
Maratón sa uskutočnil nielen v priestoroch knižnice, ale i v priestoroch Mestského úradu v Piešťanoch.
Deti čítali dospelým a na oplátku dospelý deťom – čítal primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka,
riaditeľka mestskej knižnice Margita Galová, riaditeľka Českého centra v Bratislave Jana Polívková,
riaditeľka vydavateľstva Buvik Mária Števková, manažérka vydavateľstva Milica Matejková a
zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko Ľubica Kepštová. Na záver deti čakala sladká odmena od
primátora mesta.
Les ukrytý v knihe 2015
V rámci celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe sme si pripravili sériu edukačno–tvorivých
podujatí, zameraných na propagáciu významu lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného
prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a na ich prepojenosť s literatúrou, knihou a
čítaním.
Aktivity boli zamerané predovšetkým na prezentáciu kníh s tematikou lesa, prírody, stromov zvierat a
ochrany prírody vo forme besied s autormi, prednášok ekológa, výstav a tvorivých dielní. Pre
najmenších návštevníkov sme pripravili bábkové divadelné predstavenie.
Týždeň slovenských knižníc 2015
Zapojili sme sa do 16. ročníka celoslovenského podujatia Slovenskej asociácie knižníc Týždeň
slovenských knižníc 2015. Tento ročník sa niesol v znamení motta „Knižnice pre všetkých“.
Návštevníci sa mohli zúčastniť autorského čítania spisovateľky Adi Žigovej, ktorá si pripravila literárnohudobné pásmo na motívy rozprávkovej knihy O snehuliakovi s horúcim srdcom. V rámci besedy ku
knihe Janko Hraško, ako to naozaj bolo, sa deti mohli stretnúť so spisovateľom Jaroslavom Rezníkom
a ilustrátorom Petrom Cpinom. Pre deti sme pripravili aj informačné hodiny a tvorivé dielne ako
sprievodné podujatia prebiehajúcich výstav ilustrácií Jany Kiselovej-Sitekovej a Ďura Balogha.
Čitatelia mali možnosť stretnúť osobnosti ako Evitu Urbaníkovú, Tatianu Brezinskú Čuperkovú a
Moniku Macháčkovú. Počas celého Týždňa slovenských knižníc mohli naši návštevníci využiť
možnosť bezplatného zápisu do knižnice.
Ako hravo čítať
Nezisková organizácia Osmijanko, Literárne informačné centrum a Mestská knižnica mesta Piešťany
zorganizovali celoslovenský seminár, ktorý pozostával z prednášok a praktických lekcií tvorivej práce
s textom.Miroslava Biznárová., priblížila celonárodný projekt “Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj
ty!“ .V príspevku Evy Pršovej zazneli myšlienky, ako v deťoch nezabiť tvorivosť a nepodsúvať im iba to,
čo je krásne. So skúsenosťami s tvorivou dramatikou sa podelila Denisa Tchelidze (Česká republika),
prostredníctvom ukážkovej lekcie. Ľubica Kepštová hovorila o tom, ako literárno-zábavné rubriky
periodika Slniečko napomáhajú na ceste k spoľahlivej orientácii v hodnotnej literatúre pre deti a
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mládež. Eliška Sadíleková, lektorka predviedla kreatívne aktivity a umelecký prednes vychádzajúc
z knihy Smelý zajko J.C. Hronského.
4.3 Medzinárodné projekty
PIKTO 15
Konferencia dizajnérov a ilustrátorov PIKTO 15 s podtitulom Výtvarník vs. Čísla, ktorá sa konala pod
taktovkou asociácie ilustrátorov ASIL. Účastníci si vypočuli tri prednášky z úst fundovaných
odborníkov (Martina Stašíková, Monika Fauler, Jaroslava Lukačovičová) s následnou možnosťou
diskusie.
Keď čítanie je čtení
Projektom KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ VII. ročník sme nadviazali na naše doterajšie projekty na podporu
čítania detí, mládeže i dospelých, ale predovšetkým na úspešných predchádzajúcich ročníkoch (2008,
2009, 2011, 2012, 2013, 2014).
V rámci projektu sme sprostredkovali stretnutia s českou i slovenskou literatúrou cez besedy s jej
tvorcami, autormi a ilustrátormi, ale aj prostredníctvom divadelných spracovaní literárnych námetov,
výtvarných workshopov a prezentácií ilustračnej tvorby českých výtvarníkov. Knižné príbehy sme tak
predstavili cez rôzne formy a podoby – literárnu, divadelnú, rozhlasovú, výtvarnú i animovanú.

5. Prehľad kultúrnych a vzdelávacích aktivít MsK v roku 2015
Počet
účastní
kov

Dátum
od - do

Názov

1. 7. 2014 31. 3 2015

Piešťanské impresie

Výstava fotografií zobrazujúcich zaujímavosti nášho mesta.

688

27. 11. 2014 31. 01. 2015

Halfway/Polčas

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

1000

Svetozár Mydlo:
Ilustrácia a knižná tvorba

Výstava tvorby významného slovenského výtvarníka a ilustrátora.

1200

01. 12. 2014 31. 1. 2015
08. 12. 2014 12. 01. 2015
08. 12. 2014 12. 01 2015
08. 12. 2014 12. 01. 2015
01. 01. 2015 14. 01. 2015

Obrázky z lidského klubíčka
Středa nám chutná
Vitajte v Žabykláčove

Popis

Výstava ilustrácií Miloša Koptáka z knihy poézie Vladimíra Vokolka vo
výbere Petra Šrámeka.
Výstava ilustrácií Kataríny Ilkovičovej z knihy českej autorky Ivy
Procházkovej. Podujatie projektu Keď čítanie je čtení VI.
Výstava ilustrácií Juraja Martišku z knihy Jiřího Holuba Jak se zbavit
mstivý Soni.

800
800
800

Vianočné mystérium

Výstava ilustrácií Vladimíra Krála z knihy Josteina Gaardera.

400

01. 01. 2015 31. 01. 2015

Milan Starý: Vzal jsem žlutou
tužku

Výstava ilustrácií z rovnomennej knihy.

350

01.01. 2015 31. 01. 2015

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.
tvorivá dielňa, pre deti, podpora čitania

750

02. 01. 2015

Zimná rozprávka

09. 01. 2015 24. 04. 2015
09. 01. 2015 31. 01. 2015

ČÍTAME S OSMIJANKOM,
PRIDAJ SA AJ TY!

09. 01. 2015

Tadá, súťaženie začína!

12. 01. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

21

12. 01. 2015

O najkrajší vianočný výklad
2014 – vyhodnotenie výsledkov

Vyhodnotenie tradičnej súťaže.

6

13. 01. 2015 09. 02. 2015

Piešťanské nakúkanie

Fotografická výstava Piešťanské nakúkanie dokumentuje (kedysi)
vynikajúcu piešťanskú architektúru.

704

13. 01. 2015

Predstavujeme Digitálnu kroniku

Stretnutie zástupcov médií spojené s diskusiou o možnostiach
spracovania regionálnej bibliografie. Prednášala Ing. Nadežda
Andrejčíková, PhD., Cosmotron Bohemia & Slovakia.

12

13. 01. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

Informačná hodina pre prvákov.

18

Slnko – voda – zdravie

Medzinárodná výstava karikatúr.

380

14. 01. 2015 –
29. 01. 2015

Z výprav za umením

Sprievodné podujatia 11. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže.
Výstava výtvarných prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v
Piešťanoch.
Úvodná informačná hodinka s Osmijankovým súťažným zošitom plná
tvorivých hier.

15
650
25

14. 01. 2015

Psie dobrodružstvá

Tvorivé čítanie z knižky Kláry Jarunkovej O psovi, ktorý mal chlapca.

22

14. 01. 2015

Nestratím sa v knižnici

informačná hodina pre deti

25

11

14. 01. 2015

Farebný svet maliara Mydla

15. 01. 2015 –
10. 20. 2015

Štefan Cpin – Zázračný svet

15. 01. 2015

Vízie pre Piešťany

Výtvarný workshop inšpirovaný tvorbou známeho ilustrátora.
Výstava ilustračnej tvorby Štefana Cpina pri príležitosti 95. výročia
narodenia umelca. V spolupráci s Múzeom Ľ. Štúra v Modre.
konferencia plná inšpirácií pre krajšie mesto s názvom „Vízie pre
piešťany“.

19
840
85

15. 01. 2015

Svetlo z Betlehema

Zážitkové čítanie spojené s výtvarným workshopom.

26

15. 01. 2015

Vieš, čo znamenajú farebné
štítky na knihách v našej knižnici

Oboznámenie sa s označovaním kníh na detskom oddelení.

27

16. 01. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

Oboznámenie sa s označovaním kníh na detskom oddelení.

25

19.01. 2015

Farebný svet za mojimi očami

Čítanie a súťaženie s Osmijankom a knižkou Mimi a Líza.

24

19.01. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

20

19. 01. 2015

Tvoríme asambláž

Výtvarný workshop - výroba 3D-objektov z odpadových materiálov.

19

20. 01. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

16

20. 01. 2015

O svetielkujúcej rybe

Čítanie a tvorenie s knižkou Moniky Kompaníkovej Hlbokomorské
rozprávky.

23

20. 01. 2015

Vieš. Čo znamenajú farebné
štítky na knihách v našej knižnici

Oboznámenie sa s označovaním kníh na detskom oddelení.

17

20. 01. 2015

Tvoríme svoje sny

21. 01. 2015

Môj macík a iné medvedíky

22. 01. 2015

Obrázky Štefana Cpina

22. 01. 2015

Každé dieťa je umelec

22. 01. 2015

Nič lepšie nepoznám

23. 01. 2015

Rozprávka z krajiny slnka

Zážitkové čítanie spojené s výtvarným workshopom.

21

23. 01. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

20

26. 01. 2015

Malí muzikanti

Informačno-tvorivá hodina s Osmijankovým súťažným zošitom.

25

26. 01. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

Informačná hodina pre prvákov.

22

27. 01. 2015

Z hrnca do rozprávky

Prezentácia ilustrovanej rozprávkovej kuchárky pre malých i veľkých za
účasti autorov – Barbory Rakovskej, Lenky Šóošovej a Roba Pappa

77

29. 01. 2015

ROZPRÁVKOVÝ SEN
SVETOZÁRA MYDLU

Deň venovaný pamiatke významného slovenského maliara a ilustrátora

-

29. 01. 2015

Rozprávkové uspávanky

29. 01. 2015

O strašidelnom klavíri
a O klebetnej píšťale

29. 01. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

19

Ako sa Sveťko stratil v obraze

Literárno-výtvarný workshop s časopisom Slniečko a ilustrátormi Ďurom
Baloghom a Kristínou Baloghovou Hrončekovou na motívy tvorby
Svetozára Mydlu.

26

29. 01. 2015

Tvorivá dielňa inšpirovaná umeleckým smerom surrealizmom a svetom
snov a fantázie.
Čítanie a rozprávanie nielen o obľúbených detských knihách s Dorotou
Nvotovou, spojené s divadelnou dramatizáciou.
Interaktívny sprievod výstavou spojený s tvorivou dielňou. Sprievodné
podujatie výstavy Štefan Cpin - zázračný svet.
Výtvarný workshop, na ktorom sa deti zoznámia s tvorbou umelcov
inšpirovaných detskou kresbou.
Prezentácia unikátnej kuchárskej knihy okorenenej cestovateľskými a
hereckými zážitkami jednej z najlepších kuchárok medzi slovenskými
hercami Anny Šiškovej.

Zážitkové čítanie knižky Daniela Heviera Nám sa ešte nechce spať s
ilustráciami Svetozára Mydlu, spojené s tvorivou dielňou pre
najmenších. MŠ Ružová
Prezentácia knihy Osmijanko rozpráva 8x8 = 64 nových rozprávok,
ilustrovanej Svetozárom Mydlom a ocenenej v súťaži Najkrajšie knihy
Slovenska 1998, za účasti zástupcov vydavateľstva Buvik, spojená s
divadelnou dramatizáciou v podaní študentov VŠMU.

16
86
20
26
87

38

82

30. 01. 2015

Svetlo a tieň

Tvorivá tieňohra na základe rozprávkových príbehov.

23

09. 01. 2015 –
24. 04. 2015

ČITAME S OSMIJANKOM,
PRIDAJ SA AJ TY!

iné, tvorivá dielňa, workshop, podpora čitania, informačná hodina, pre deti

-

13. 01. 2015 –
09. 02. 2015

Piešťanské nakúkanie

výstava

704

15. 01. 2015 –
10. 02. 2015

Štefan Cpin – Zázračný svet

výstava, pre deti

840

02. 02. 2015 –
16. 02. 2015

Karikatúry za ľudské práva

02. 02. 2015 –
31. 03. 2015
02. 02. 2015 –
31. 03. 2015

Poslali po Ďura

Výstava karikatúr z medzinárodného workshopu pod vedením Jozefa
„Danglára“ Gertliho, organizovaného pri príležitosti Medzinárodného dňa
ľudských práv. V spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave.
Výstava obrázkov ilustrátora Ďura Balogha, ktoré vznikli ako rekvizity pre
detské predstavenie SĽUK-u Zvuky nie sú muky.

460
970

Klasici v komikse – Hana
Zelinová

Výstava prác 5. ročníka celoslovenskej súťaže tvorivosti detí a mládeže.

450

02. 02. 2015

Dlhý, Široký a Žiarooký

Čítanie a počúvanie rozprávky spojené s výtvarným workshopom na
motívy ilustracií Štefana Cpina.

19

02. 02. 2015

Zo srdca Európy do Santiaga de
Compostela... alebo pešo z
Českej republiky až k oceánu na
západ Španielsk

Cestovateľská prednáška s Patrikom Kotrbom.

63

04. 02. 2015

Doktor Jajbolíto

Veselé stretnutie s rozprávkou a výtvarným workshopom.

17

05. 02. 2015

Vieš, čo znamenajú farebné
štítky na knihách v našej knižnici

Oboznámenie sa s označovaním kníh na detskom oddelení.

20

06. 02. 2015

Osmijankov porekadlovník

Literárna hodinka s Osmijankom a porekadlami.

28

12

06. 02. 2015

Vieš, čo znamenajú farebné
štítky na knihách v našej knižnici

Oboznámenie sa s označovaním kníh na detskom oddelení.

25

09. 02. 2015

Škriatkovia a trpaslíci

Literárno-výtvarný workshop s knižkami L. Friedovej, J. Uličianskeho a Z.
Csontosovej.

22

09. 02. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

22

Poznaj svoje práva

Vzdelávací workshop pre žiakov ZŠ. V spolupráci so Slovenským
výborom pre UNICEF. Sprievodné podujatia k výstave Karikatúry za
ľudské práva.

28

10. 02. 2015

Zázračné maľovanie

Výtvarný workshop s ilustrátorom Petrom Cpinom.

12

10. 02. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

Informačná hodina pre prvákov.

20

10. 02. 2015

11. 02. 2015

informačná hodina, pre deti

Prváčik v knižnici – čítam si sám

18

11. 02. 2015

Rozprávkový vláčik

Literárno - informačná hodinka s počúvaním rozhlasovej rozprávky Jána
Milčáka.

12. 02. 2015

S klasikmi do komiksu

Informačno - tvorivá hodinka. Sprievodné podujatie výstavy Klasici v
komikse - Hana Zelinová v komikse.

23

12. 02. 2015

S klasikmi do komiksu (2)

Informačno - tvorivá hodinka. Sprievodné podujatie výstavy Klasici v
komikse - Hana Zelinová v komikse.

25

13. 02 – 31.3.
2015

Jana Kiselová-Siteková: Raj
znova nájdený

Výberová výstava z tvorby slovenskej ilustrátorky v spolupráci s TOTO! je
galéria

1450

13. 02. 2015

Koho máme radi

Valentínske čítanie a tvorivá dielňa.

13

14. 02. 2015

Rozkrávka

Predstavenie divadla PIKI o tom, ako sa vďaka mlieku môže zlé na dobré
obrátiť.

75

15. 02. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

20

16. 02. 2015

Bájky a my

Čítanie a súťaženie s Osmijankovým súťažným zošitom.

24

16. 02. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

25

17. 02. 2015

Jana Kiselová-Siteková: Príbeh
stratenej rukavičky

Literárno-výtvarná dielňa s knižkou Juraja Kuniaka.

18

17. 02. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

Informačná hodina pre prvákov.

24

18. 02. 2015

Veršostrojček

Veršované stretnutie s knižkami F. Rojčeka.

23

18. 02. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

Informačná hodina pre prvákov.

10

19. 02. 2015

Poézia v obrázkoch

Interaktívny sprievod výstavou ilustrácií Jany Kiselovej-Sitekovej spojený
s workshopom.

24

19. 02. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

25

20. 02. 2015

Poznáš leporelo?

informačná hodina, pre deti

23

20. 02. 2015

Dievčatko a medveď

Tvorivé stretnutie s ilustráciami Jany Kiselovej - Sitekovej.

26

21. 02. 2015

Čím budem, keď vyrastiem

Zábavné podujatie pre deti i rodičov, ktoré im interaktívnou formou priblíži
rôzne povolania.

450

23. 02. 2015

Vieš, čo znamenajú farebné
štítky na knihách v našej knižnici

Oboznámenie sa s označovaním kníh na detskom oddelení.

18

Zlatá brána otvorená...

Výtvarný workshop spojený s prezentáciou legendárnej antológie ľudovej
slovesnej tvorby pre deti, pri príležitosti 80. narodenín jej ilustrátora
Miroslava Cipára.

26

Slovak press photo 2014

Výstava víťazných fotografií 3. ročníka súťaže novinárskej fotografie.

1250

23. 02. 2015
24. 02. 2015 –
31. 03. 2015
24. 02. 2015

Palculienka

Dopoludnie s rozhlasovou adaptáciou rozprávky H. CH. Andersena
spojené s tvorivou dielňou.
Vernisáž výstavy víťazných fotografií 3. ročníka súťaže novinárskej
fotografie spojená s prezentáciou tvorby fotografa Michala Burzu - autora
víťaznej fotografie za rok 2014. V spolupráci s Rotary clubom Piešťany.

24

23

24. 02. 2015

Slovak Press Photo 2014 –
vernisáž

25. 02. 2015

Vieš si vybrať správnu knihu?

informačná hodina, pre deti

23

26. 02. 2015

Braček z tekvice a sestričky
z Topánika

Literárno - výtvarný workshop pre najmenších.

23

26. 02. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

24

58

26. 02. 2015

Největší tajemství Třetí říše

27. 02. 2015

Generácia MY alebo Rodinu si
nevyberieš

02. 03. 2015

Naše hrôzyplné dejiny

02. 03. 2015

Marián Gáborík - príbeh
hokejovej legendy

Beseda so spisovateľom a bádateľom Milanom Zachom Kučerom spojená
s prezentáciou knihy.
Stretnutie s mladými autorkami Kamilou Šebestovou a Denisou
Dobrovodovou a ich knižnými prvotinami.
Zážitkové čítanie kníh s tematikou histórie Slovenska pre žiakov ZŠ
spojené s literárno-výtvarnou komiksovou dielňou.
Prezentácia životopisnej knihy o úspešnom športovcovi za účasti jej
autora Pavla Gáboríka.

03. 03. 2015

Ronja, zbojníkova dcéra

Workshop s knižkou A. Lindgrenovej a ilustráciami J. Kiselovej-Sitekovej.

24

09. 03. 2015

Prečo sliepka kikiríka?

Literárna hodinka plná hier s prísloviami a porekadlami.

23

10. 03. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

22

10. 03. 2015

Čarovné pero

Krst knihy Čarovné pero – Cigánske rozprávky spojený s divadelnou
dramatizáciou za účasti autorov a vydavateľov.

90

47
62
25
28

11. 03. 2015

Hudobné rozprávky

Tvorivá hodinka s Osmijankom a zaujímavými knižkami.

26

11. 03. 2015

Vieš, čo znamenajú farebné

Oboznámenie sa s označovaním kníh na detskom oddelení.

23

13

štítky na knihách v našej knižnici
11. 03. 2015

Horami Kirgizstanu na
padákovom klzáku

12. 03. 2015

Komiksové dobrodružstvo

12. 03. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

Informačná hodina pre prvákov.

13

13. 03. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

Informačná hodina pre prvákov.

24

Pesničky pre (ne)poslušné deti

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

230

16. 03. 2015

Môj najmilší škriatok

Rozprávkovo-tvorivé stretnutie s knižkami.

23

16. 03. 2015

Vieš si vybrať správnu knihu?

informačná hodina, pre deti

22

17. 03. 2015

Trikrát Johanka

Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou a ilustrátorom Ďurom
Baloghom o úspešnej knižnej trilógii pre deti.

77

17. 03. 2015

Johankine komiksové
dobrodružstvá

Výtvarný workshop s ilustrátorom Ďurom Baloghom.

26

17. 03. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

Informačná hodina pre prvákov.

23

17. 03. 2015

Slovenský premožiteľ
Lamanšského prielivu

Beseda s plavcom Jánom Novákom, ktorý preplával Lamanšský prieliv a
zdolal Bajkal
Informačná hodinka s workshopom ku knihe H. Ch. Andersena
Palculienka.

14. 03. 2015

18. 03. 2015

Obrázky z Andersena

18. 03. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

19. 03. 2015
19. 03. 2015

Ako sa vybrala vrana (čítať
deťom) do knižnice
Žlto-čierna rozprávka alebo Ako
chcela byť vrana žltá

20. 03. 2015

Snehulienka a sedem trpaslíkov

20. 03. 2015

Zázrak menom fotografia

23. 03. 2015 28. 03. 2015

Vieš, čo znamenajú farebné
štítky na knihách v našej knižnici
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC 2015

23. 03. 2015 –
04. 04. 2015

20. 03. 2015

23. 03. 2015 27. 03. 2015
23. 03. 2015 28. 03. 2015
23. 03. 2015 28. 03. 2015
23. 03. 2015 28. 03. 2015
23. 03. 2015
23. 03. 2015

Premietanie a rozprávanie Jiřího Fetku o dobrodružných potulkách s
padákom v pohorí Ťan-Šan.
Dopoludnie s Klasikmi v komikse na výstave a workshopoch. o 8.30
h Príbeh v obraze o 9.30 h Svet v komiksovej bubline o 10.30
h Superhrdinovia v literatúre

12
90

18
23

Informačná hodina pre prvákov.

11

Interaktívne dopoludnie s Marcelou Mikloškovou.

25

Dramatizované čítanie o vrane, ktorá chcela byť žltá.

80

Dramatizácia známej rozprávky v podaní hercov divadelného súboru
Dobreta Drahovce.
Informačný workshop o vzniku a vývoji fotografie spojený s výrobou
fotokoláže.

88
24

Oboznámenie sa s označovaním kníh na detskom oddelení.

22

16. ročník celoslovenského podujatia Slovenskej asociácie knižníc.

-

Veľká noc ako ušitá

Výstava Patchwork klubu Piešťany.

514

BEZPLATNÝ ZÁPIS
ČITATEĽOV

iné, podpora čitania

210

Odpustenie upomienok

iné

269

Vrátenie kníh bez poplatkov

iné

6

Bezplatné predĺženie členstva

iné

588

Autorské čítanie z rozprávkovej knihy v podaní spisovateľky Ady Žigovej.

105

Oboznámenie sa s označovaním kníh na detskom oddelení

20

O snehuliakovi s horúcim
srdcom
Vieš, čo znamenajú farebné
štítky na knihách v našej knižnici

23. 03. 2015

Zaľúbený snehuliak

Beseda so spisovateľkou Adou Žigovou spojená s autorským čítaním.

53

23. 03. 2015

Veľká noc ako ušitá - vernisáž

Vernisáž výstavy Patchwork klubu Piešťany.

89

24. 03. 2015

Rozprávkový raj Jany KiselovejSitekovej

Informačná hodina s tvorivou dielňou na motívy diel známej slovenskej
ilustrátorky.

24

24. 03. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

24

25. 03. 2015

Janko Hraško – Ako to naozaj
bolo

Beseda s autormi knihy - spisovateľom Jaroslavom Rezníkom a
ilustrátorom Petrom Cpinom.
Tvorivé dopoludnie s ilustráciami Ďura Balogha. Sprievodné podujatie
výstavy Poslali po Ďura.

78

26. 03. 2015

Ďurove príhody

26. 03. 2015

Vieš, čo znamenajú farebné
štítky na knihách v našej knižnici

Oboznámenie sa s označovaním kníh na detskom oddelení.

11

Hráme sa s Mimi a Lízou

Tvorivé súťaženie s knižkou A. Salmely, K. Kerekesovej a K. Molákovej.

26

27. 03. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

Informačná hodina pre prvákov.

23

27. 03. 2015

Popoludnie s Evitou

Stretnutie s úspešnou autorkou a vydavateľkou Evou Urbaníkovou.

48

30. 03. 2015

Poznáš leporelo?

informačná hodina, pre deti

21

30. 03. 2015

Fotografia v médiách

Literárno-výtvarný workshop zameraný na médiá a reklamu.

22

01. 04. 2015 30. 04. 2015

Atlantický prales

výstava

27. 03. 2015

14

25

2400

01. 04. 2015 30. 04. 2015

Klasici v komikse - Hana
Zelinová

Výstava prác 5. ročníka celoslovenskej súťaže tvorivosti detí a mládeže.

1850

01. 04. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

24

01. 04. 2015

S Osmijankom za bájkami

Čítame, hráme sa súťažíme s Osmijankovým súťažným zošitom.

25

08. 04. 2015 30. 04. 2015

Miroslav Regitko: ilustrácie a
karikatúry

Výstava tvorby známeho slovenského výtvarníka.

3500

08. 04. 2015

Kedy je nám s knihou dobre

Zábavné čítanie s Osmijankom.

26

08. 04. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

Informačná hodina pre prvákov.

19

08. 04. 2015

Miroslav Regitko: ilustrácie a
karikatúry - vernisáž

Vernisáž výstavy spojená s dramatizáciou v podaní Divadelného súboru
Materinky.

96

09. 04. 2015

Príbehy z Trdelníkova

Prezentácia knihy za účasti autorky Márie Demitrovej a ilustrátorky Márie
Duhárovej.

84

09. 04. 2015

Prváčik v knižnici – čítam si sám

Informačná hodina pre prvákov.

19

09. 04. 2015

Cesta k prezidentovi a ďalej

Predstavenie tvorby fotografa Tomáša Halásza.

23

10. 04. 2015

Vieš si vybrať správnu knihu?

informačná hodina, pre deti

22

11. 04. 2015 27. 04. 2015

LES UKRYTÝ V KNIHE 2015

Podujatia celoslovenskej kampane vyhlásenej Národným lesníckym
centrom.

-

11. 04. 2015

O lúke, motýľovi a kvetinovej
víle

Bábkové predstavenie pre najmenších na motívy knihy Václava Čtvrtka.

122

13. 04. 2015

Čítame a súťažíme

Čitateľské finále celoslovenskej súťaže.

24

13. 04. 2015

Detektívom v knižnici

informačná hodina, pre deti

24

14. 04. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

22

14. 04. 2015

Striga zo strojovne

Zábavný workshop s ilustráciami Mira Regitka.

26

14. 04. 2015

Zvieratká vyčarované z hliny

Keramická tvorivá dielňa s Janou Bayer.

15

15. 04. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

20

Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou.

105

15. 04. 2015

Freska v dome

15. 04. 2015

Mátoha, neboj sa!

Prezentácia knihy a stretnutie s jej autormi Alexandrom Halvoníkom a
Lenkou Javorskou.

78

16. 04. 2015

Poznáš leporelo?

informačná hodina, pre deti

16

16. 04. 2015

Najkrajšie slovenské rozprávky

Čítame a tvoríme s knižkou Márie Rázusovej-Martákovej.

25

17. 04. 2015

Ideme do finále

Zábavné riešenie úloh Osmijankovho súťažného zošita.

27

17. 04. 2015

Viem sa orientovať v knižnici

informačná hodina, pre deti

24

19. 04. 2015

Puf a Muf

Divadelné predstavenie o dobrodružstvách dvoch veselých kocúrov.

110

20. 04. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

23

20. 04. 2015

Vodnícky karneval

Beseda so spisovateľom Júliusom Balcom a ilustrátorom Martinom
Kellenbergerom.

85

21. 04. 2015

Osmijankove rozprávky

Divadelné predstavenie pre škôlkarov na motívy knihy Kristy Bendovej.

90

21. 04. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

20

21. 04. 2015

Cestujeme do Brazílie

Informačno-tvorivé dopoludnie pre malých cestovateľov.

23

22. 04. 2015

Viem sa orientovať v knižnici

informačná hodina, pre deti

24

Čuvi v pralese a Tvrdohlavý
baran
Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg

Stretnutie so spisovateľom Romanom Bratom, ilustrátorom Miroslavom
Regitkom a ich tvorbou pre deti.

62

informačná hodina, pre deti

21
26

23. 04. 20150
23. 04. 2015
23. 04. 2015

Kto žije v rozprávkovom lese

Výtvarný workshop s Miroslavom Regitkom.

23. 04. 2015

Od Ostnatého raja k Ústam
plným čerešní

23. 04. 2015

Mýty o USA verzus skutočnosť

Stretnutie s autorom Lacom Hannikerom a jeho rozmanitou prozaickou
tvorbou
Prezentácia novinára a reportéra Martina Rajca. V spolupráci s Rotary
clubom Piešťany.

24. 04. 2015

Popoludnie s Osmijankom

Čítanie a tvorenie na motívy Osmijankovej čitateľskej súťaže.

15

21
58
22

24. 04. 2015
27. 04. 2015

Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg
UNESCO na Slovensku

informačná hodina, pre deti

23

Prezentácia Andyho Popoviča

67

27. 04. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

19

27. 04. 2015

Divy Slovenska

Prezentácia Andyho Popoviča.

75

27. 04. 2015

Aká je Sumatra?

Rozprávanie cestovateľa Tomáša Benku o zážitkoch z ročného pobytu na
západnej Sumatre, spojené s premietaním.

37

28. 04. 2015

Život v pralese

Workshop s tematikou kultúry prírodných národov.

26

29. 04. 2015

Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg

informačná hodina, pre deti

23

29. 04. 2015

Pochabý škriatok

Workshop na motívy knižky Romana Brata.

24

30. 04. 2015

Začarovaná trieda

Tvorivé dopoludnie s knižkou Ivony Březinovej.

25

30. 04. 2015

Viem sa orientovať v knižnici

informačná hodina, pre deti

9

30. 04. 2015

O starnutí veselo i vážne

Prezentácia spisovateľa a publicistu Gustáva Murína.

30

01. 05. 2015 31. 05. 2015

Obrázky z orieška

Výstava výtvarných prác na motívy súťažných titulov rozhlasového
festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe.

780

04. 05. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

17

04. 05. 2015

Najlepšia mamička

Tvorivá dielňa pre deti.

20

05. 05. 2015

Viem sa orientovať v knižnici

informačná hodina, pre deti

19

06. 05. 2015

Rozprávky z palety

Workshop s farebnými rozprávkami Jána Uličianskeho.

23

06. 05. 2015

Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg

informačná hodina, pre deti

21

07. 05. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

25

11. 05. 2015 07. 06. 2015

Slovenskí ilustrátori na
poštových známkach
Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg

Výstava originálov výtvarných návrhov poštových známok 16 umelcov. V
spolupráci s Poštovým múzeom v Banskej Bystrici.

1736

informačná hodina, pre deti

19

12. 05. 2015

Písmenkovo

Čítame a tvoríme s knižkou Marty Hlušíkovej.

22

12. 05. 2015

Viem sa orientovať v knižnici

informačná hodina, pre deti

23

13. 05. 2015 03. 06. 2015

Najkrajšie kalendáre Slovenska

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

840

14. 05. 2015

Pán Stojka a myšička Sojka

Zážitkové čítanie pre škôlkarov spojené s tvorivou dielňou.

24

14. 05. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

25

15. 05. 2015

DEŇ V KNIŽNICI

Podujatie pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice v Piešťanoch.

-

15. 05. 2015 30. 09. 2015

Krajina Ilustrandia

Výstava z ilustrácií Martiny Matlovičovej, držiteľky medzinárodných
ocenení Zlaté jablko BIB, Zlatá stuha a tvorkyne ceny Zázračný oriešok
2010.

6540

15. 05. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

21

15. 05. 2015

Trpaslíci v krajine Ilustrandia

Vernisáž výstavy z ilustrácií Martiny Matlovičovej, držiteľky
medzinárodných ocenení Zlaté jablko BIB, Zlatá stuha a tvorkyne ceny
Zázračný oriešok 2010.

88

15. 05. 2015

Múdra ponorka

Predstavenie nového náučno-zábavného priestoru pre deti.

55

15. 05. 2015

Trpaslíci - malí veľkí priatelia

Zábavné hudobné vystúpenie Trpaslíkov z RTVS.

85

18. 05. 2015

Trávy naše každodenné

Podujatie v rámci Dňa fascinácie rastlinami 2015. Spoluorganizátor:
Považská kosecká družina Slovenského koseckého spolku Miesto
konania: parčík pri mestskej knižnici, Školská ulica

55

18. 05. 2015

Trávy naše každodenné

Podujatie v rámci Dňa fascinácie rastlinami 2015.

48

18. 05. 2015

Vitajte v Ilustrandii

Interaktívny sprievod výstavou spojený s workshopom.

22

18. 05. 2015

Trávy naše každodenné

Podujatie v rámci Dňa fascinácie rastlinami 2015.

35

18. 05. 2015

Už si čítam sám

informačná hodina, pre deti

19

19. 05. 2015

Viem sa orientovať v knižnici

informačná hodina, pre deti

18

19. 05. 2015

Denis a jeho sestry

11. 05. 2015

Beseda s autorkou knihy Toňou Revajovou.

16

75

19. 05. 2015
20. 05. 2015
21. 05. 2015
21. 05. 2015
21. 05. 2015
21. 05. 2015

Ako precestovať svet za málo
peňazí alebo couch surfing v
praxi

Rozprávanie cestovateľa Tomáša Benku spojené s premietaním

29

Viem sa orientovať v knižnici

informačná hodina, pre deti

21

Bosorky a Poškoláci

Stretnutie so spisovateľkou Gabrielou Futovou a jej tvorbou pre deti.

45

Dokonalá Klára
Daniel Hevier - HEVITOUR 60
Daniel Hevier - HEVITOUR 60

Rozprávanie o veselých príhodách prváčky Kláry s autorkami knihy
Gabrielou Futovou.
Stretnutie so známym spisovateľom spojené s prezentáciou novej
knihy. Pri príležitosti autorových 60. narodenín.
Stretnutie so známym spisovateľom spojené s prezentáciou novej
knihy. Pri príležitosti autorových 60. narodenín.

110

40

110

Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg
Čítame s pánom Mrkvičkom:
Žirafia mama a iné príšery
Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg

informačná hodina, pre deti

15

Dramatizované čítanie pre deti z knihy Alexandry Salmela.

55

informačná hodina, pre deti

24

23. 05. 2015

Leonardo, kocúr z ulice

Divadelné predstavenie na motívy knihy Jána Uličianskeho.

82

25. 05. 2015

Mojka a Jojka proti Komínovej
strige

Čítanie a tvorenie s knižkou Rudolfa Dobiáša.

23

25. 05. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

20

25. 05. 2015

Vladimír Václavek - Neviditeľný
svet

Legendárny český hudobník krstí nový album, hrá, spieva a číta zo svojej
poslednej knihy.

45

26. 05. 2015

Škriatok Fidlibum a jeho
kamaráti alebo Krajina plná
príšeriek

Tvorivá dielňa s Janou Bayer a Martinou Matlovičovou.

24

26. 05. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

22

26. 05. 2015

Prečo Fidlibum kuká, a nie je
kukučka

Výtvarný workshop s Martinou Matlovičovou a Martinou Rozinajovou.

23

Môj sladký život s Leonardom

Prezentácia knihy Jána Uličianskeho spojená s počúvaním rozprávky a
workshopom.

25

Poznáš leporelo?

informačná hodina, pre deti

21

informačná hodina, pre deti

21

21. 05. 2015
22. 05. 2015
22. 05. 2015

27. 05. 2015
27. 05. 2015

Prezentácia cestovateľa Romana Vehovského.

31

01. 06. 2015 –
15. 08. 2015

Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg
Návrat ze sedmileté cesty. Z
Indie až do Štěpánkovic
O najkrajšie okno a balkón v
kúpeľnom meste Piešťany 2015

XIII. ročník tradičnej súťaže O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste
Piešťany.

105

01. 06. 2015

Červotoč Chrumo muzikantom

Stretnutie s autorom a hudobníkom Braňom Jobusom.

78

02. 06. 2015

Čítame s pánom Mrkvičkom:
Gorila a ja

podpora čitania, pre deti

48

02. 06. 2015

Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg

informačná hodina, pre deti

17

03. 06. 2015

Vitajte v mačacom kráľovstve

Výtvarný workshop.

21

03. 06. 2015

Detektívom v knižnici

informačná hodina, pre deti

22

04. 06. 2015

Naozajstný škriatok Fidlibum
osobne odhalí svoje tajomstvo!

Stretnutie s Halkou Marčekovou spojené s divadelnou dramatizáciou.

65

Na prázdniny s knihou

pre deti, informačná hodina

10

Mestská knižnica mesta Piešťany

26

informačná hodina, pre deti

25

Výstava približujúca históriu turistických chát a útulní na Slovensku od
stavby prvých chát koncom 19. storočia až do polovice 20. storočia

2408

Beseda so spisovateľkou Zuzanou Csontosovou a ilustrátorkami Danielou
Olejníkovou a Katarínou Ilkovičovou.

76

28. 05. 2015
28. 05. 2015

04. 06. 2015
05. 06. 2015
05. 06. 2015
08. 06. 2015 15. 07. 2015
08. 06. 2015

Akrylkový cirkus Martiny
Matlovičovej
Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg
S batohom cez hory
Víla Jazmínka, škriatok Vendelín
a Zatúlaný gombík

08. 06. 2015

Na prázdniny s knihou

pre deti, informačná hodina

23

08. 06. 2015

Víla Jazmínka v rozprávkovom
lese

Výtvarný workshop s ilustrátorkou Katarínou Ilkovičovou.

20

09. 06. 2015

ČÍTANIE AKO ZÁŽITOK

Interaktívny seminár zameraný na prácu s knihou a detským čitateľom.

-

09. 06. 2015

Záhada čarovného vajíčka

Prezentácia knihy za účasti autoriek Marty Šurinovej a Aleny Wagnerovej.

58

17

Literárny workshop pre pedagógov a knihovníkov pod vedením Mgr.
Timotey Vráblovej, PhD.
Výtvarný workshop s ilustrátormi Jurajom Martiškom a Alenou
Wagnerovou.

09. 06. 2015

Čítame s porozumením

09. 06. 2015

Čo sa skrýva vo vajíčku

10. 06. 2015

Pes (prí)tulák na skok v
Ilustrandii

Divadelné predstavenie pre deti.

90

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

24

informačná hodina, pre deti

21

Čítanie a výtvarný workshop s knižkou Ester Starej.

25

Velestúr

Stretnutie s autorom Jozefom Banášom a jeho novým románom.

45

Láska na vlásku

Prezentácia knihy a filmovej rozprávky za účasti autorky a režisérky
Mariany Čengel Solčanskej.

56

Oboznámenie sa s označovaním kníh na detskom oddelení.

22

Inscenované čítanie v podaní herca Lukáša Tandaru. V spolupráci s
Osmijanko n.o

77

10. 06. 2015
10. 06. 2015
11. 06. 2015
11. 06. 2015
12. 06. 2015
12. 06. 2015

12. 06. 2015

Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg
Dobrodružstvo s Chrochtíkom a
Kvikalkou

Vieš, čo znamenajú farebné
štítky na knihách v našej knižnici
HRAvo čítame S OSMIJANKOM
o nerozlučnom kamarátstve
alebo Detektívske pátranie po
stratenom kamarátovi
Osmidunčovi

22
28

14. 06. 2015

Opice v krajine Ilustrandia

Divadelná dramatizácia pre deti.

88

15. 06. 2015

Bum, bum, Fidlibum

Výtvarný workshop.

24

15. 06. 2015

Na prázdniny s knihou

pre deti, informačná hodina

15

16. 06. 2015

Slniečkové čítanie a maľovanie
alebo Na prázdniny so žltou
ponorkou

Literárno-výtvarný workshop s tvorcami a ilustrátormi časopisu Slniečko
Ľubicou Kepštovou, Petrou Hilbert Štrelingerovou a Bystríkom Vančom.

23

16. 06. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

23

Oľga Bajusová: Lístoček z neba

Výstava ilustrácií významnej slovenskej ilustrátorky a akademickej
maliarky

1150

Traja kamoši a fakticky
fantastický bunker

Výstava ilustrácií Kataríny Slaninkovej z knihy Barbory Kardošovej.

1250

18. 06. 2015 18. 06. 2015

Čítajme si... 2015

8. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu. V spolupráci
s Linkou detskej istoty pri SV UNICEF.

52

18. 06. 2015

Dve rozprávky o kozliatkach

Prezentácia knihy spojená s divadelnou dramatizáciou.

105

Traja kamoši a fakticky
fantastický bunker
Slncové dievčatko Oľgy
Bajusovej

Beseda s autorkami knihy Barborou Kardošovou a ilustrátorkou Katarínou
Slaninkovou

72

Dramatizované čítanie.

48

Puf a Muf u primátora

Čítame z knihy Zajtra ideme do školy.

11

18. 06. 2015 27. 07. 2015
18. 06. 2015 12. 08. 2015

18. 06. 2015
18. 06. 2015
18. 06. 2015
18. 06. 2015

Detektívom v knižnici

informačná hodina, pre deti

19

18. 06. 2015

Kukura - Jeho život ako ho prežil
Čičvák

Prezentácia životopisnej publikácie o známom slovenskom hercovi za
účasti Juraja Kukuru, autora Milana Čičváka.

65

19. 06. 2015

Martinine vymýšľance

Workshop na motívy tvorby M. Matlovičovej.

24

19. 06. 2015

Na prázdniny s knihou

pre deti, informačná hodina

15

22. 06. 2015

Na prázdniny s knihou

pre deti, informačná hodina

20

22. 06. 2015

Zabudnutá škola kúziel

Divadelné predstavenie pre deti.

87

23. 06. 2015

Ohňostroj pre deduška

Zážitkové čítanie a tvorivá dielňa.

21

Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg
Stano Radič – majster
nenápadnej pointy

informačná hodina, pre deti

9

Prezentácia knihy za účasti autora Rasťa Piška. V spolupráci s Rotary
clubom Piešťany.

62

24. 06. 2015

Veľké Bum a malé Bum

Beseda s autorom knihy, výtvarníkom a ilustrátorom Ľuboslavom Paľom.

37

24. 06. 2015

Papierový kráľ na návšteve v
Ilustrandii

Výtvarný workshop s papierológom Karolom Krčmárom.

25

24. 06. 2015

Po stopách piešťanskej histórie

Náučná vychádzka pre deti spojená s návštevou Balneologického múzea.

22

24. 06. 2015

Z planéty Acrylico do Afriky

Výtvarný workshop s ilustrátorom Ľuboslavom Paľom.

22

Výtvarný workshop s papierológom Karolom Krčmárom.

25

23. 06. 2015
23. 06. 2015

24. 06. 2015

Piešťany vystrihnuté z papiera

18

24. 06. 2015

Na prázdniny s knihou

pre deti, informačná hodina

26

24. 06. 2015

Janko Kupala - slovenské
stretnutia

Delegácia z Bieloruska na návšteve v knižnici.

35

25. 06. 2015

Som predškolák

informačná hodina, pre deti

18

26. 06. 2015

Viem si vyhľadať knihu –
používam katalóg

informačná hodina, pre deti

15

03. 07. 2015

Záhradná a krajinná architektúra
na Slovensku

33 záhradných a krajinných architektov Slovenska a ich
tvorba Prezentácia knižnej publikácie za účasti Evy Wernerovej, Soni
Švecovej a ďalších spoluautorov.

26

04. 07. 2015

Môj dedko je čerešňa

Divadelné predstavenie na motívy knihy Angely Nanettiovej.

65

08. 07. 2015
- 31. 07. 2015

Záhradná a krajinná architektúra
na Slovensku - výstava

08. 07. 2015

Príbehy Žirafej mamy

08. 07. 2015

Tatranské vrcholy na lyžiach

Výber fotografií dokumentujúcich tvorbu záhradných a krajinných
architektov Slovenska.
Literárno - výtvarný workshop s autorkou Alexandrou Salmelou a
ilustrátorkou Martinou Matlovičovou.
Stretnutie s horolezkyňou a skialpinistkou Ivou Šikulovou Filovou spojené
s premietaním. Sprievodné podujatie výstavy S batohom cez hory.

10. 07. 2015

Čarodejnícke dobrodružstvá

Rozprávkové čítanie a tvorenie s knižkami.

12

13. 07. 2015

Veselé príšerky

Výtvarný workshop na motívy tvorby Martiny Matlovičovej.

22

14. 07. 2015

Chlapček a divoška

Divadelné predstavenie pre deti.

104

15. 07. 2015

O Konrádovi z továrne

Tvorivá dielňa a čítanie z knihy Ch. Nostlingerovej.

25

16. 07. 2015

Hráme sa s farbami

Interaktívny program pre MŠ s autorkou knižky Marcelou Mikloškovou.

25

16. 07. 2015

Žlto - čierna vrana na výlete v
Ilustrandii

Divadelná dramatizácia pre deti.

54

17. 07. 201

Fidlibum mudruje

Prázdninové čítanie a workshop s knižkou Halky Marčekovej.

10

20. 07. 2015

Leonardove prázdniny

Mačičkovské čítanie, počúvanie a tvorenie.

26

22. 07. 2015

Kolotoč rozprávok

Známe rozprávky naopak na literárno - výtvarnom workshope.

8

23. 07. 2015

Tajomstvo soľnej ruže

Divadelné predstavenie na motívy rozprávky P. Dobšinského.

70

Náučno - tvorivé dopoludnie pre deti.

16

Výtvarný workshop spojený s kvízom o Piešťanoch.

8

Literárno - výtvarná tvorivá dielňa s knižkou Ester Starej.

12

24. 07. 2015
27. 07. 2015
29. 07. 2015

Výlety do histórie - Staroveký
Egypt
Na potulkách s kocúrom
Leonardom
Prasiatka na ceste za šťastím

01. 08. 2015 01. 09. 2015

Lidice 2010 - 2014

01. 08. 2015 30. 09. 2015
01. 08. 2015 30. 09. 2015

Záhradná a krajinná architektúra
na Slovensku - výstava
Robert Brun - O zázračníkoch a
indiánoch

Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice 2010 - 2014, výber
najlepších ocenených prác od detí z celého sveta posledných piatich
rokov jednej z najväčších a najstarších súťaží detského prejavu na svete.
Doplnené o víťazné práce detí zo ZUŠ Piešťany a Spojenej školy
Piešťany v rokoch 2012 - 2013.
Výber fotografií dokumentujúcich tvorbu záhradných a krajinných
architektov Slovenska.
Výstava ilustrácií známeho slovenského výtvarníka.
Projekt, ktorého cieľom je zvýšenie vedomostnej úrovne mladej generácie
a rozšírenie poznatkov o regióne v ktorom žijú. Jeho ústrednou aktivitou
je interaktívna výstava venovaná problematike ochrany vodných zdrojov,
ako aj ďalšie sprievodné podujatia - informačné hodiny, prednášky,
besedy a workshopy. Realizované s finančnou podporou Mesta Piešťany
- program Aktivity v oblasti školstva a vzdelávania 2015
Čítanie a tvorivá dielňa s knižkou René Goscinnyho. V spolupráci s
klubom ŽiWell.

1493
17
12

2116

1128
1250

01. 08. 2015 31. 10. 2015

POZNÁVAM A VIEM

03. 08. 2015

Mikuláš na prázdninách

04. 08. 2015

Kamienkové rozprávky

Čítanie a výtvarný workshop na tému kamene.

20

05. 08. 2015

Záhada v knižnici

Veselé dopoludnie s detektívkami Martina Widmarka.

15

06. 08. 2015

Lidice, história a súčasnosť

Projekcia dokumentu o Lidiciach a beseda o histórii a súčasnosti Lidíc s
kurátorkou výstavy Ivonou Kasalickou. Sprievodné podujatie k
medzinárodnej detskej výtvarnej výstave Lidice 2010 - 2014.

9

10. 08. 2015

Päť zázračníkov

Tvorivé popoludnie s knižkou Václava Šuplatu a ilustráciami Róberta
Bruna.

14

12. 08. 2015

Vitajte v strašidelnej škole

Čítanie a tvorivá dielňa s knižkou Gabriely Futovej.

15

19

-

12

17. 08. 2015 04. 09. 2015

Z výprav za umením

Výstava výtvarných prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v
Piešťanoch.

780

19. 08. 2015

Hurá do Afriky

Rozprávkové čítanie a tvorenie s knižkou Ľuba Paľa.

25

24. 08. 2015

Gorila a ja

Zážitkové čítanie s tvorivou dielňou na motívy knižky Fridy Nilssonovej.

18

26. 08. 2015

Do prírody s vílou Jazmínkou

Čítanie a výtvarný workshop na motívy knižky Zuzany Csontosovej.

15

26. 08. 2015

Láska vo všetkých podobách

Beseda so spisovateľom Jozefom Heribanom a herečkou Luciou
Siposovou.

57

28. 08. 2015

Poďme hľadať poklad!

Dobrodružné čítanie a tvorivá dielňa s knižkou Janosha.

14

30. 08. 2015

Princezná na hrášku

Divadelné predstavenie na motívy klasickej rozprávky.

85

01. 09. 2015 30. 09. 2015

Voda je život

Interaktívna výstava približujúca nenahraditeľný význam vody pre život.

950

01. 09. 2015 30. 09. 2015
05. 09. 2015 30. 09. 2015
07. 09. 2015 03. 10. 2015

SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO
RUCHU 2015
Vojtěch Kubašta - geniální
ilustrátor

Projekt realizovaný pri príležitosti 200. výročia Ľudovíta Štúra. Jeho
cieľom je pozitívne ovplyvniť záujem o spoznávanie slovenskej histórie a
zaujímavou formou priblížiť mladej generácii jednu z najvýznamnejších
osobností našich dejín. Realizované s finančnou podporou Trnavského
samosprávneho kraja - program Podpora mládežníckych aktivít v roku
2015.
Lektorský sprievod výstavou spojený s rozličnými aktivitami. (Sprievodné
podujatie projektu Poznávam a viem)
Séria podujatí k Svetovému dňu cestovného ruchu. Motto: "Miliarda
turistov, miliarda príležitostí"
Výber z bohatej tvorby legendárneho českého výtvarníka pri príležitosti
100. výročia narodenia

08. 09. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

22

08. 09. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

24

09. 09. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

21

Lidice 2010 - 2014

Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice 2010 - 2014, výber
najlepších ocenených prác od detí z celého sveta posledných piatich
rokov jednej z najväčších a najstarších súťaží detského prejavu na svete.
Doplnené o víťazné práce detí zo ZUŠ Piešťany a Spojenej školy
Piešťany v rokoch 2012 - 2013.

640

Čítanie a tvorivá dielňa s knižkou Igora Válka.

25

Projekt, ktorého cieľom je priblížiť príslušníkom českej menšiny a ich
potomkom, príležitostným návštevníkom z Českej republiky, ale aj
slovenským deťom a mladým ľuďom hodnotné diela českej kultúry.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - program Kultúra
národnostných menšín 2015.

-

01. 09. 2015 30. 11. 2015

10. 09. 2015 15. 10. 2015

10. 09. 2015

ŠTÚROVCI A ICH ODKAZ

Zázračný svet vody

Povesti o slovenských riekach

-

213
1870

15. 09. 2015 30. 11. 2015

KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ VII.

16. 09. 2015

Kráľovstvo z papiera

Výtvarný workshop s dizajnérom Karolom Krčmárom.

25

17. 09. 2015

O suchej vode

Divadelné predstavenie pre deti.

68

17. 09. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

23

18. 09. 2015

Trojrozmerné čarovanie

Workshop inšpirovaný priestorovými knihami Vojtěcha Kubaštu.

25

18. 09. 2015

O najkrajšie okno a balkón v
kúpeľnom meste Piešťany 2015
- vyhodnotenie

Vyhodnotenie XIII. ročníka tradičnej súťaže.

5

21. 09. 2015

Hrebienok

Beseda s autorkou a moderátorkou Barborou Rakovskou o jej
rozprávkovej knižke pre deti.

53

21. 09. 2015

Z jej krvi - skutočný príbeh
najznámejšej slovenskej
veštkyne a liečiteľky

Prezentácia knihy za účasti autorky Zany Saluber.

32

22. 09. 2015

Vodnícke príbehy

Tvorivé dopoludnie s knižkami Júliusa Balca a Jána Navrátila.

25

22. 09. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

10

23. 09. 2015 30. 09. 2015

Česko – krajina ako z filmu

23. 09. 2015

Slovenskí spisovatelia čítajú
štúrovcov

23. 09. 2015

Priatelia dažďa

Fotografické potulky miestami, ktoré preslávili Česko na striebornom
plátne. V spolupráci s Českou centrálou cestovného ruchu –
CzechTourism.
Literárne pásmo v podaní známych osobností slovenskej
literatúry. Účinkujú: Ľubomír Feldek, Juraj Šebesta a hudobný hosť Peter
Remiš
Literárno - výtvarný workshop s knižkou Angely Nanettiovej.

20

420

112
27

23. 09. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

23. 09. 2015

HRAvo čítame S OSMIJANKOM
o nerozlučnom kamarátstve

24. 09. 2015

Myjava virtuálne - 3D virtuálna
prehliadka, 3D webový portál

Napínavé čítanie z knižky Kristy Bendovej v podaní bábkoherca Lukáša
Tandaru. Dozviete sa ako a kde sa Osmijanko narodil, ako sa stratil a
nakoniec za pomoci Sherlocka Holmesa našiel, aby ste sa presvedčili o
všemocnej sile priateľstva.
Prezentácia vzdelávania cez moderné informačné technológie. Podujatie
pre 2. stupeň ZŠ.

24. 09. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

22

24. 09. 2015

Učíme sa pracovať s online
katalógom

Informačná hodina pre žiakov ZŠ.

16

24. 09. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

18

24. 09. 2015

Učíme sa pracovať s online
katalógom

Informačná hodina pre žiakov ZŠ.

24

24. 09. 2015

Virtuálna prehliadka Levoče

Nové produkty cestovného ruchu s využitím moderných technológií.

11

25. 09. 2015

Tvoríme a súťažíme

Informačno - tvorivá hodinka. Sprievodné podujatie k výstave Lidice 2010
- 2014.

40

25. 09. 2015

Pohádky o kohoutkovi a slepičce
/ Rozprávky o kohútikovi a
sliepočke

Prezentácia knihy Michala Černíka a jej rozhlasovej podoby spojená s
divadelnou dramatizáciou v podaní KBT DF VŠMU Bratislava.

85

25. 09. 2015

Lidice - príbehy detí

Informačná hodina spojená s výtvarným workshopom. Sprievodné
podujatie k výstave Lidice 2010 - 2014.

35

25. 09. 2015

Rozprávky pre neposlušné deti
(a ich starostlivých rodičov) /
Pohádky pro neposlušné děti a
jejich starostlivé rodiče

Beseda o knihe Dušana Taragela s ilustráciami Jozefa Gertliho Danglára.

80

25. 09. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

24

25. 09. 2015

Ilustrujeme po francúzsky

25. 09. 2015

Zem & Vek Tour

26. 09. 2015

Paskudárium

28. 09. 2015

Vodné hókusy pókusy

Zábavné dopoludnie plné hier.

26

28. 09. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

22

29. 09. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

8

29. 09. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

21

29. 09. 2015

Láska prebýva na Kilimandžáre

Stretnutie s prozaikom Petrom Holkom a jeho novým románom.

52

Výtvarný workshop s francúzskou ilustrátorkou Géraldine Alibeu.
Podujatie v rámci medzinárodného projektu výmeny ilustrátorov
Transbook. V spolupráci s Literárnym informačným centrom.
Beseda so šéfredaktorom časopisu Tiborom Eliotom Rostasom a
zástupcom šéfredaktora Mariánom Benkom.
Divadelné predstavenie na motívy knihy Dušana Taragela Rozprávky pre
neposlušné deti a ich starostlivých rodičov.

Prezentácia českého a slovenského vydania knihy za účasti autorky Petry
Nagyovej Džerengovej.
Prožij a vyprávěj Moravskoslezský kraj (nabídka turistických možností
včetně krajem realizovaných projektů) Mgr. David Karčmář (MoravianSilesian Tourism, s.r.o.) Dolní Vítkovice – čtvrtý nejnavštěvovanější
turistický cíl v ČR v roce 2014 – čím vás překvapí?! Ing. Karolína Rycková
(Dolní oblast Vítkovice) Hlavný organizátor: Moravian-Silesian Tourism,
Ostrava-Vítkovice. V spolupráci s Českou centrálou cestovného ruchu –
CzechTourism.

12

92

56

13
62
95

30. 09. 2015

Klára a mátohy / Klára a bubáci

30. 09. 2015

Prezentácia projektov a aktivít
Moravsko-sliezskeho kraja

30. 09. 2015

Ľudovít Štúr - život a pamätné
miesta

Prezentácia knižnej publikácie za účasti autorky Beáty Mihalkovičovej.

48

01. 10. 2015 31. 10. 2015

Česko – krajina ako z filmu

Fotografické potulky miestami, ktoré preslávili Česko na striebornom
plátne. V spolupráci s Českou centrálou cestovného ruchu –
CzechTourism.

483

02. 10. 2015

Prvýkrát v knižnici

Oboznámenie sa s knižnicou a jej priestormi.

24

02. 10. 2015

Začarovaná trieda

Beseda s českou spisovateľkou Ivonou Březinovou. V spolupráci s
Českým spolkom v Trnavskom regióne - miestnym klubom Piešťany.

52

05. 10. 2015 31. 10. 2015

Čítame si o štúrovcoch

Výstava publikácií o osobnostiach štúrovskej generácie z fondu knižnice.

780

Učiť sa mi zachcelo, alebo, Ako
zvieratká naučili deti čítať
Daj ma, mamička, do školy - už
budem prvák

Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.

06. 10. 2015
07. 10. 2015

21

57

56

23
25

08. 10. 2015

Opice z našej police

09. 10. 2015

Škôlkarova abeceda

09. 10. 2015

Ako nájdem knihu v mestskej
knižnici mesta Piešťany

09. 10. 2015

Listování: Malá princezna

09. 10. 2015

Malá princezná / Malá princezna

12. 10. 2015

Kto to je autor knihy - vieš?

13. 10. 2015

Leonardo kocúr z ulice

14. 10. 2015

Nakreslím si rozprávku

Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Dramatizované čítanie dobrodružno - magického príbehu autora Jána
Uličianskeho o hodnotách života na našej planéte.
Prezentácia slovenského a českého vydania knižky Jána Uličianskeho a
jej rozhlasového spracovania, spojená s dramatizovaným čítaním.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.

15. 10. 2015 31. 12. 2015
15. 10. 2015 30. 11. 2015

Nikkarin: Ilustrácia & komiks

Výstava tvorby mladého českého výtvarníka.

Stanislav Holý - Krajiny pana
Pipa

15. 10. 2015

Stratení v komikse

15. 10. 2015

Ja už viem čítať

16. 10. 2015

V krajine fantázie pána Pipa

16. 10. 2015

Analfabeta Negramotná - kde sa
stratila

18. 10. 2015

Hugo z hor

Výberová výstava z tvorby významného českého maliara, grafika a
ilustrátora.
Informačná hodina o dejinách komiksu spojená s
workshopom. Sprievodné podujatie k výstave Nikkarin: Ilustrácia &
komiks.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Informačná hodina a workshop inšpirovaný tvorbou českého výtvarníka
Stanislava Holého. Sprievodné podujatie k výstave Stanislav Holý Krajiny pana Pipa.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom
Divadelné predstavenie inšpirované úspešným televíznym večerníčkom
Rudolfa Čechuru Snežný muž Hugo. Účinkuje Divadlo Tramtarie.

19. 10. 2015 23. 10. 2015

CELÉ ČESKO - SLOVENSKO
ČÍTA DEŤOM

19. 10. 2015 15. 11. 2015

Komisař Vrťapka a cesty zločinu

19. 10. 2015

Čo sa skrýva za slovom
ilustrátor?

19. 10. 2015

Učím sa čítať

20. 10. 2015

Čo si šepkajú knižky?

21. 10. 2015

Modrý poťouch / Modrý Papľuh

21. 10. 2015
21. 10. 2015

21. 10. 2015

Čítaj si s nami

Festival českej a slovenskej tvorby pre deti pod záštitou ministra kultúry
ČR Daniela Hermana.
Výstava komiksov Petra Morkesa z obľúbenej série kníh o psom
detektívovi.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Prezentácia knihy autorov Miloša Kratochvíla a ilustrátorky Markéty
Vydrovej.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.

24
18
20
85
85

21

23
24
1450
1760
26
23
28
22
95
1600
17
25
26
82
15

Jak se dělá komiks

Workshop s komiksovým scenáristom Danielom Vydrom.

23

Příhody Billa Madlafouska

Autorské čítanie Davida Laňku a Markéty Vydrovej z ich spoločných kníh
pre deti.

78

22. 10. 2015

Prvák, prvák, vystrč rožky! nájdeš túto knihu?

Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Prezentácia dvojjazyčných rozprávkových kníh Pohádečko moje –
Rozprávočka moja a Pojďte s námi do pohádky – Poďte s nami do
rozprávky, spojená s čítaním a výstavou ilustrácií.
Literárno-výtvarný workshop s autormi knihy Ester Starou a Milanom
Starým.
Bábkové predstavenie na motívy Františka Hrubína v preklade Milana
Rúfusa.
Prezentácia knihy Ester Starej a Milana Starého, spojená s literárnovýtvarným workshopom.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.

23. 10. 2015

Pojďte s námi do pohádky

23. 10. 2015

Povíš mi to?

23. 10. 2015

Rozprávky sú pohádky

23. 10. 2015

Žvanda a Melivo

23. 10. 2015

Guľko Bombuľko - nájdem si
knihu sám

23. 10. 2015

Rozprávky sú pohádky

Bábkové predstavenie na motívy Františka Hrubína v preklade Milana
Rúfusa.

50

24. 10. 2015

PIKTO 15

4. ročník celoslovenskej ilustrátorskej konferencie pod záštitou primátora
mesta Piešťany Miloša Tamajku.

-

25. 10. 2015

Listování: Komisař Vrťapka

Dramatizované čítanie detektívneho príbehu z knihy Petra Morkesa
Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti.

80

25. 10. 2015

Listování: Myši patří do nebe

Scénické čítanie z knihy Ivy Procházkovej o priateľstve myšky Šupito a

22

23
55
48
55
29
24

55

lišiaka Bělobřicha.
Celodenné podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta
Štúra. Program: 10.45 h a 12.15 h - Som Štúr, Ľudovít Štúr! Interaktívne
divadelné predstavenie o životných osudoch Ľ. Štúra. 14.00 h Štúrovské noviny Tvorivá dielňa. 18.00 h - Štúrovci v inom šate Literárnohudobné pásmo na motívy tvorby štúrovských básnikov.
Výstava plagátov študentov Oddelenia propagačnej grafiky Školy
úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru so štúrovskou tematikou.

26. 10. 2015

DEŇ S LUDEVÍTOM

26. 10. 2015 31. 12. 2015

Náš Ludevít očami grafikov

26. 10. 2015

Som Štúr, Ľudovít Štúr!

Interaktívne divadelné predstavenie o životných osudoch Ľ. Štúra.

110

26. 10. 2015

Zahrajme sa na štúrovcov

Výtvarný workshop pod vedením kulturologičky Kataríny Bajzikovej.

30

26. 10.
201512.15

Som Štúr, Ľudovít Štúr!

Interaktívne divadelné predstavenie o životných osudoch Ľ. Štúra.

90

26. 10. 2015

Štúrovské noviny

Tvorivá dielňa pre deti.

27

26. 10. 2015

Štúrovci v inom šate

Literárno - hudobné pásmo na motívy tvorby štúrovských básnikov.

62

27. 10. 2015

Dračí polévka

Beseda o knihe Aleny Ježkovej a ilustrátora Nikkarina spojená s
dramatizovaným čítaním

62

27. 10. 2015

Ach tá abeceda ....

Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.

21

27. 10. 2015

Komiksová dielňa s Nikkarinom

Výtvarný workshop s českým ilustrátorom.

24

28. 10. 2015

Učím sa používať katalóg

29. 10. 2015

Ako sa nestratiť v knižnici

29. 10. 2015

Marceline kľúče

29. 10. 2015

Sláva a zatracení filmových
hvězd - Mraky nad
Barrandovem, Sláva a prokletí
Lídy Baarové

01. 11. 2015 30. 11. 2015

Antonín Dvořák

04. 11. 2015

Ako som sa narodila. Ja,
veličenstvo knižnica.

04. 11. 2015

Revitalizácia alebo humanizácia
sídliska

05. 11. 2015 30. 11. 2015
05. 11. 2015 30. 11. 2015

Ilustrátorský Olymp
Obrázky z Orientu

05. 11. 2015

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

05. 11. 2015

Čítame s vami

05. 11. 2015
05. 11. 2015
05. 11. 2015
05. 11. 2015

Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ,
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Zábavná informačná hodina o tom, čo všetko má vedieť malý čitateľ
spojená so zoznámením sa s knižničným on-line katalógom.
Stretnutie so speváčkou a autorkou Marcelou Laiferovou spojené s
prezentáciou jej kníh.
Prednáška novinára a spisovateľa Stanislava Motla spojená s
premietaním. V spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne –
miestnym klubom Piešťany.
Výstava komiksov ilustrátorky Renáty Fučíkovej na motívy rovnomennej
knihy o najslávnejšom hudobnom skladateľovi v dejinách českej hudby.
Pri príležitosti 110. výročia úmrtia A. Dvořáka.
A ako vlastne oslavuje taká knižnica? A kto jej spraví tortu? Tvorivá dielňa
pre ZŠ pod vedením kulturologičky Kataríny Bajzikovej. Pri príležitosti 90.
výročia MsK.
Podujatie určené občanom sídlisk v Piešťanoch.
Jubilejná výstava BIB 1967 - 2015, v spolupráci s BIBIANOU,
medzinárodným domom umenia pre deti.
Výstava ilustrácií Dávida Ursinyho z kníh Tisíc a jedna noc a Príbehy zo
Sumhuramu.
Podujatie pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice v Piešťanoch,
realizované s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.
Známe osobnosti čítajú zo svojich obľúbených kníh. Účinkujú: Adela
Banášová, Bibiana Ondrejková, Mária Demitrová, Emíre Khidayer, Braňo
Jobus

-

2105

22
25
82

53

1380

25
45
950
635
115

Komisař Vrťapka a vzácný svitek

Výtvarný workshop a autorské čítanie z úspešnej knihy pre deti.

38

Tvoríme a ilustrujeme

Tvorivé dielne s obľúbenými výtvarníkmi a ilustrátormi.

80

Maľovanie s Malou princeznou

Výtvarný workshop s ilustrátorom Milošom Koptákom.

35

podpora čitania, pre deti

18

Čítame si v Múdrej ponorke

09. 11. 2015

Julie mezi slovy

10. 11. 2015

Ako hravo čítať

10. 11. 2015

Svet bonsajov a čaju

10. 11. 2015

Zamlčané dejiny

11. 11. 2015

Šepkajú si knižky v noci?

13. 11. 2015

Vieš, čo robí ilustrátor?

16. 11. 2015

Chlapec bez mena. Indiánske
rozprávky

Prezentácia spoločnej knihy českej autorky Petry Dvořákovej a slovenskej
ilustrátorky Kataríny Gasko.
Celoslovenský seminár spojený s praktickými ukážkami tvorivej práce s
literárnym textom.
Rozprávanie o krásnych záhradách, starých chrámoch, dobrých
stromoch, úžasných čajoch a zaujímavých ľuďoch, ktoré spoznali na
svojich cestách po Ázii Alenka a Vladimír Ondejčíkoví z Čajovne dobrých
ľudí v Nitre.
Beseda s autorom knihy Zamlčané dejiny. Viktor Timura otvára svojim
dielom nové pohľady na genézu slovanských národov a Slovákov.
Tvorivá dielňa pre ZŠ o tom, čo sa deje večer v knižnici... Pod vedením
kulturologičky Kataríny Bajzikovej. Pri príležitosti 90. výročia MsK
Informačná hodina s tvorivou dielňou. Sprievodné podujatie k výstave
Ilustrátorský Olymp.
Bábková inscenácia pre deti.

23

50
90

29

52
25
26
85

16. 11. 2015

Zahraj si bábkové divadlo

Výtvarný a bábkarský workshop pre deti.
Ak nie si kamarátom Analfabety Negramotnej, príď... Tvorivá dielňa pre
MŠ pod vedením kulturologičky Kataríny Bajzikovej. Pri príležitosti 90.
výročia MsK
Vtipným rozprávaním i hranou scénkou vás pobavia obľúbení glosátori
Ludwig Bagin, Tomáš Hudák, Stano Staško a Juraj "Šoka" Tabaček.

28

18. 11. 2015

A ty ešte nemáš? Odznak
knihomoľa?

18. 11. 2015

Od veci

19. 11. 2015

S dušou Japonky

Stretnutie s autorkami knihy Denisou Ogino a Katarínou Kopcsányi.

42

20. 11. 2015

Výprava do Orientu

Tvorivá hodinka na motívy rozprávok Tisíc a jednej noci. Sprievodné
podujatie k výstave Obrázky z Orientu.

24

24. 11. 2015

Arabský sen o Európe

Beseda s autorkou a diplomatkou Emíre Khidayer.

34

25. 11. 2015

Všetko najlepšie, všetko
najlepšie ti prajeme!

Ako naša knižnica dostala narodeninovú tortu... Tvorivá dielňa pre MŠ
pod vedením kulturologičky Kataríny Bajzikovej. Pri príležitosti 90.
výročia MsK

24

25. 11. 2015

Listování: Dračí polévka

Dramatizované čítanie z rovnomennej knihy Aleny Ježkovej.

80

25. 11. 2015

Listování: O rackovi a kočce

Scénické čítanie z knihy chilského autora Luisa Sepúlvedu.

76

26. 11. 2015

Violka Fialka a Móric Modrý

Bábkové predstavenie pre deti.

90

27. 11. 2015

Bertík a čmuchadlo

Stretnutie s autorkou knihy Petrou Soukupovou.

72

29. 11. 2015

Listování: Bertík a čmuchadlo

Dramatizované čítanie z knihy Petry Soukupovej.

80

30. 11. 2015

Most napříč dejinami

30. 11. 2015
01. 12. 2015 20. 12. 2015
01. 12. 2015 30. 04. 2016
01. 12. 2015 30. 04. 2016
02. 12. 2015 31. 12. 2015
02. 12. 2015

Ladislav Zibura - 40 dní pěšky
do Jeruzaléma
O najkrajší vianočný výklad
2015

Výtvarný workshop na motívy kníh s autorkou a ilustrátorkou Renátou
Fučíkovou.
Rozprávanie a projekcia mladého českého cestovateľa s prvkami stand up comedy.

27
36

35
32

súťaž

92

Výstava ilustrácií Daniely Olejníkovej z kníh Jiřího Dvořáka a Daniela
Pastirčáka.

750

Obrázky z Malej princeznej

Výstava ilustrácií Miloša Koptáka z knihy Jána Uličianskeho.

750

Česká osudová data / 1945,
1968, 1969, 1989

Výstava fotografií dvadsiatich popredných českých fotografov, ktorí
zachytili prelomové okamžiky českých novodobých dejín. V spolupráci s
Českým centrom Bratislava.

879

Prednáška s tvorivou dielňou v podaní kulturologičky Kataríny Bajzikovej.

26

Hávedník a Kresba, ktorá ožila

Čím voňajú Vianoce?

02. 12. 2015

Vianočné inšpirácie

Výtvarný workshop – tvorba baliacich papierov a menoviek na darčeky.

18

05. 12. 2015

O pračlovíčkovi

Veselé i poučné predstavenie pre deti. Účinkuje Divadlo Tramtarie.

85

07. 12. 2015 12. 12. 2015

Patchworkové Vianoce

Výstava prác Patchworkového klubu Piešťany.

350

07. 12. 2015

Island - živý živlami

Cestovateľské kino s Evou Rosíkovou - prezentácia

37

08. 12. 2015

Hravo čítame s Osmijankom o
školských záhadách

Krst knihy a inscenované čítanie v podaní bábkoherca Lukáša Tandaru.

72

08. 12. 2015

Vodnými cestami Európy

Prezentácia vodného motoristu Rudolfa Hurbana z cesty po kanále Du
Midi vo Francúzsku.

21

Výtvarný workshop pre deti.

24

09. 12. 2015

Malá škola hlaholiky

09. 12. 2015

Zvedavý vianočný anjelik

09. 12. 2015

Konštantín a Metod –
Starosloviensky trhák

Aj k vám chodí na Vianoce anjel? Alebo čert? A kde bývajú vianoční
anjelici? Predstavenie knihy spojené s tvorivou dielňou v podaní
kulturologičky Kataríny Bajzikovej.
Interaktívne predstavenie pre žiakov ZŠ o príchode vierozvestcov na
Veľkú Moravu.

10. 12. 2015

Literárna súťaž 2015

Vyhodnotenie 6. ročníka súťaže. Hlavný organizátor: Mesto Piešťany

45

11. 12. 2015

...VŠETKO JÁNA
ULIČIANSKEHO...

Celodenný program pri príležitosti 60. narodenín obľúbeného spisovateľa.

95

11. 12. 2015

Kocúr Leonardo v knižnici

Divadelná inscenácia knihy Jána Uličianskeho.

11. 12. 2015

Z čarovného klobúka pána
rozprávkara

11. 12. 2015

Rozprávkové maľovanie

Divadelné pásmo na motívy známych titulov z pera Jána Uličianskeho, za
účasti autora, ilustrátorov i vydavateľov.
Výtvarný workshop s ilustrátormi kníh J. Uličianskeho Milošom Koptákom,
Petrom Uchnárom, Martinou Matlovičovou, Vladimírom Králom,
Ľuboslavom Paľom a Petrom Čisárikom.

25
62

78
55

12. 12. 2015

Babička z vajíčka

Divadelné predstavenie pre deti na motívy knihy Ivy Procházkovej.

90

14. 12. 2015 31. 01. 2016

Najkrajšie knihy Slovenska 2014

Výstava ocenených kníh z celoslovenskej súťaže. V spolupráci s
BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave.

725

14. 12. 2015 15. 04. 2016

Putovanie za vianočnou
hviezdou

Výstava ilustrácií Vladimíra Krála.

350

24

14. 12. 2015

Ako sa ilustrujú Vianoce?

Tvorivá dielňa

25

14. 12. 2015

O pejskovi a kočičce

Bábkové predstavenie na motívy knihy Josefa Čapka.

88

14. 12. 2015

Stál v Afrike na rovníku

Prezentácia a beseda cestovateľa Štefana Patrika Kováča o živote ľudí,
prírode a politickej situácii v Ugande a Afrike

34

Výtvarný workshop v podaní kulturologičky Kataríny Bajzikovej

24

Výtvarný workshop v podaní kulturologičky Kataríny Bajzikovej

25

nainscenované čítanie a literárna tvorivá dielňa.

28

16. 12. 2015
16. 12. 2015
17. 12. 2015

Rozprávka o vianočnom
stromčeku
Rozprávka o vianočnom
stromčeku
Hravo čítame s Osmijankom O
nerozlučnom kamarátstve

18. 12. 2015

Moja najkrajšia knižka

18. 12. 2015

Moja najkrajšia knižka

21. 12. 2015

Ako sa ilustrujú Vianoce?

21. 12. 2015

Otvor srdce - daruj knihu 2015

21. 12. 2015

Vianočné vystúpenie

Tvorivá dielňa pre deti. Sprievodné podujatie k výstave Najkrajšie knihy
Slovenska 2014.
Tvorivá dielňa pre deti. Sprievodné podujatie k výstave Najkrajšie knihy
Slovenska 2014.
Informačná hodina s workshopom. Sprievodné podujatie k výstave
Vladimíra Krála Putovanie za vianočnou hviezdou.
Slávnostné odovzdávanie kníh - 5. ročník projektu Medzinárodného klubu
žien v Piešťanoch (PIWC).
Prezentácia vianočného programu žiakov 3.A zo Základnej školy Brezová
19.

24
25
18
43
38

6. Piešťanské informačné centrum (PIC)
Poskytuje občanom a návštevníkom mesta i kúpeľov komplexný servis formou turistických a
občianskych informácií. 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.
V rámci projektu zábavného poznávania mesta Piešťany a jeho okolia organizuje PIC náučné
tematické vychádzky, vydáva informačné a propagačné materiály (mapy mesta, cykloturistické mapy,
všeobecné informácie o meste...) a zabezpečuje predaj suvenírov, DVD, kúpeľných oblátok,
cyklistických a turistických máp, vstupeniek na vybrané podujatia, knižných publikácií spojených s
Piešťanmi a regiónom. Zaoberá sa organizovaním kultúrno-vzdelávacích podujatí, prezentáciou kníh,
prednáškovou činnosťou. Klienti centra môžu bezplatne využívať internetové služby. Piešťanské
informačné centrum sa nachádza v centre mesta Piešťany, v časti pešej zóny na Pribinovej číslo 2.
Členstvo v AICES (Asociácia informačných centier Slovenska)
Od 25. 4. 2007 je PIC riadnym členom AICES (Asociácia informačných centier Slovenska).
Každý rok sa PIC zúčastňuje na seminári AICES (Asociácia informačných centier Slovenska), kde sa
prerokovávajú aktuálne problémy informačných kancelárií a navrhujú sa postupy na skvalitnenie ich
fungovania. II. Kolokvium Asociácie informačných centier (AICES) a jej 22. valné zhromaždenie sa
konalo v dňoch 24. - 25. 11. 2015 v Poprade a zúčastnil sa ho jeden zamestnanec PIC.
AICES je občianske združenie, ktoré zastrešuje 59 turistických informačných centier, ktoré spĺňajú
základný minimálny štandard služieb.
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.
Propagácia a prezentácia mesta Piešťany na medzinárodných veľtrhoch CR
PIC sa aktívne zúčastňuje na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí.
V roku 2015 pracovníci PIC v spolupráci s OOCR Rezort Piešťany počas štyroch dní v termíne od 29.
januára do 1. februára 2015 zabezpečovali propagáciu mesta Piešťany na 21. medzinárodnom veľtrhu
cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2015 v Bratislave a na 24. stredoeurópskom veľtrhu
cestovného ruchu Holiday World 2015 od 19. do 24. februára 2015 v Prahe.
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Návštevníci veľtrhov sa vo veľkej miere zaujímajú o informácie o meste a kúpeľoch, rôzne ponuky
pobytov. Okrem tlačených informačných materiálov sú návštevníkom poskytované informácie
o aktívnom trávení voľného času počas pobytu alebo návštevy mesta, k dispozícii je kalendár
najvýznamnejších podujatí v Piešťanoch počas roka. Veľký záujem je o možnosti cykloturistiky
v regióne. Otázky smerujú aj na pamätihodnosti a históriu mesta a kúpeľov.
Propagácia mesta Piešťany prostredníctvom vlastnej webovej stránky
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 (MAD),
pohotovostných službách lekární, bohoslužbách, lokácii bankomatov a čerpacích staníc, osobnostiach
a pamiatkach regiónu, predajných knižných publikáciách atď. Prehľad podujatí v elektronickej
databáze je pravidelne dopĺňaný a aktualizovaný. K dispozícii je nielen návštevníkom webovej stránky
PIC, ale informácie z neho možno nájsť aj v kalendári aktuálnych podujatí na oficiálnej webovej
stránke mesta.
Propagácia mesta prostredníctvom tlačených materiálov
PIC pravidelne pripravuje a vydáva tlačené informačné a propagačné materiály, ktoré sú
návštevníkom k dispozícii bezplatne. Materiály bývajú sprostredkované aj na rôzne veľké príležitosti
počas roka, napr. konferencie, prednášky, semináre, kongresy atď.; prípadne po dohode
hotelom, penziónom a iným prevádzkovateľom služieb v Piešťanoch.
V priestoroch PIC môže návštevník získať materiály ako napr. mapa mesta Piešťany s textovou
časťou vo viacerých variantoch (trhacie mapy s textovou časťou, skladacia mapa Prechádzky po
Piešťanoch s textovou časťou venovanou historickým pamiatkam), základná informačná skladačka
o Piešťanoch, Piešťanské Naj, cyklo-turistická mapa okolia Piešťan, Hrady a zámky okolia Piešťan,
Tipy na výlety, Aktívny oddych, Kam s deťmi v Piešťanoch a okolí, Kultúra a zábava, Príroda Piešťan
a okolia, Vzácne stromy Piešťan, Obtokové rameno Váhu – prírodný klenot Piešťan.
V roku 2015 MsK a PIC vydali tlačenú skladačku Obtokové rameno Váhu a aktualizácie tlačených
informačných materiálov - Piešťany (informačná skladačka zo základnými informáciami o Piešťanoch,
trhacia mapa Piešťan, skladacia mapa Piešťan Prechádzky po Piešťanoch s textovou časťou
venovanou pamiatkam a zaujímavostiam 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.
Aktivity 2015 :
Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day – WTD)
Tematická udalosť vyzdvihujúca socio-ekonomický význam cestovného ruchu. Témou 36. ročníka
osláv Svetového dňa cestovného ruchu bola „Miliarda turistov, miliarda príležitostí“. Hostiteľskou
krajinou oficiálnych osláv sa stala Burkina Faso. Súčasťou podujatí Svetového dňa cestovného ruchu
bola aj prezentácia Fajnovka v pralese Petra „Punta“ Remiša.
Deň Rádia Regina v Bratislave
Prezentácia zaujímavosti Piešťan a okolia.
Vyhlásenie výsledkov súťaže O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany
Súťaž sa vyhlasuje každoročne počas letných mesiacov a je určená všetkým obyvateľom mesta
(súčasť projektov na podporu estetizácie prostredia mesta).
Myjava virtuálne - 3D virtuálna prehliadka, 3D webový portál
Prezentácia Mgr. Norberta Végha určená študentom gymnázia zameraná na vzdelávanie pomocou
moderných informačných technológií.
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Virtuálna prehliadka Levoče
Prezentácia Mgr. Norberta Végha o nových produktoch cestovného ruchu zameraná na využitie
moderných technológií (v priestoroch Klubu seniorov AkSen).
Prezentácia projektov a aktivít Moravsko-sliezskeho kraja
Podujatia z cyklu Svetový deň cestovného ruchu 2015 (v spolupráci s Českou centrálou cestovného
ruchu - CzechTourism, Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. a Dolní oblastí Vítkovice) zamerané na
prezentáciu ponuky turistických možností vrátane krajom realizovaných projektov, obnovy
a znovusprístupnenia mestského industriálneho dedičstva Dolní oblast Vítkovice, podpory technických
pamiatok a atraktivít pod názvom Technotrasa a využitia Beskydskej a Jeseníckej bežkárskej/cyklo
magistrály. Prezentácia bola určená študentom cestovného ruchu, pracovníkom organizácií
pôsobiacich v tejto oblasti (cestovné kancelárie, hotely, atď.), ale aj širokej verejnosti.

7. Kultúrne a vzdelávacie aktivity PIC 2015
Dátum
od

Dátum
do

O najkrajší vianočný
výklad 2014 vyhodnotenie výsledkov

12. 01.
2015,

13. 01.
2015

09. 02.
2015

29. 01.
2015

01. 02.
2015

02. 02.
2015

19. 02.
2015

Názov

22. 02.
2015

Piešťanské nakúkanie

Typ

súťaž, iné

výstava

Počet
účast
níkov

Miesto
konania

Organizátor

Popis

6

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany

Vyhodnotenie tradičnej súťaže.

Fotografická výstava Piešťanské
nakúkanie dokumentuje (kedysi)
vynikajúcu piešťanskú architektúru.
Autori sa zamerali na budovy, ktoré, aj
keď patria k najväčším atrakciám nášho
mesta, nedostávajú patričnú pozornosť a
starostlivosť. Kvalitné stavby od známych
architektov sú síce v klube slovenských
architektonických skvostov, no veľa z
nich sa nevyužíva, pustne, alebo o ne nie
je dostatočne postarané. "Hlavnou
myšlienkou bolo zdokumentovať stav
architektonických pamiatok v Piešťanoch
a upozorniť tak na ich hodnoty. Aby sa na
ne v štýle "čo oko nevidí, srdce nebolí",
nezabudlo.", hovorí Lívia Gažová, jedna z
organizátoriek výstavy. Traja mladí
miestni fotografi vytvorili pre výstavu
kolekciu desiatok záberov piešťanskej
architektúry, ktoré odhaľujú
návštevníkom zabudnuté alebo
neprístupné budovy, často skryté za
plotom. Projekt pôvodne začal
intervenciou – fyzickým osadením
rebríkov vo verejnom priestore, ktoré
dovoľovali za plot skutočne nazerať a
zažiť tak pohľady, na ktoré nie sme
zvyknutí. Rebrík sa objavil pri hoteli
Slovan aj pri letnom kine. Teraz máte
možnosť nakuknúť aj do ďalších stavieb.
Prezentácia mesta Piešťany na 21.
ročníku medzinárodného veľtrhu
cestovného ruchu. Veľtrh ITF
Slovakiatour je najväčším veľtrhom
cestovného ruchu na Slovensku a patrí
medzi najvýznamnejšie podujatia v
regióne strednej Európy. Veľtrh
každoročne prináša komplexný servis pre
ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia
alebo spoznávať krásy Slovenska.
Prezentuje sa tu portfólio cestovných
kancelárií, ako aj turistické informácie
sprostredkované zahraničnými centrálami
krajín.

704

Piešťanské
informačné
centrum

Lívia Gažová,
Ing. arch. Eva
Rohoňová,
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany

1100

Incheba
Expo
Bratislava

REZORT
PIEŠŤANY,
Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany

Cestovateľská prednáška s Patrikom
Kotrbom.

REZORT
PIEŠŤANY,
Piešťanské
informačné

Prezentácia mesta Piešťany a
Piešťanského informačného centra v
rámci 24. stredoeurópskeho veľtrhu
cestovného ruchu v

ITF Slovakiatour 2015

veľtrh

Zo srdca Európy do
Santiaga de
Compostela... alebo
pešo z Českej republiky
až k oceánu na západ
Španielska

prezentác
ia

63

Piešťanské
informačné
centrum

Holiday World 2015

veľtrh

1950

Incheba
Expo Praha

27

centrum

Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany
Mestská knižnica
mesta Piešťany,
Piešťanské
informačné
centrum
Mestská knižnica
mesta Piešťany,
Piešťanské
informačné
centrum
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany

Prahe. Medzinárodný veľtrh cestovného
ruchu Holiday World je najvýznamnejšia
akcia svojho druhu nielen v Českej
republike, ale i v regióne strednej Európy.

11. 03.
2015

Horami Kirgizstanu na
padákovom klzáku

beseda,
prednášk
a

12

Piešťanské
informačné
centrum

17. 03.
2015

Slovenský premožiteľ
Lamanšského prielivu

beseda

18

AkSen Klub
aktívnych
seniorov

Veľká noc ako ušitá

výstava

514

Piešťanské
informačné
centrum

Veľká noc ako ušitá vernisáž

vernisáž

89

Piešťanské
informačné
centrum

Cesta k prezidentovi a
ďalej

prezentác
ia

23

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum

Výstava venovaná histórii vzniku
športovej rozhlasovej žurnalistiky na
Slovensku s poukázaním na jej
zakladateľov. V spolupráci s Múzeom
telesnej kultúry v SR.

23. 03.
2015

04. 04.
2015

23. 03.
2015

09. 04.
2015

Premietanie a rozprávanie Jiřího Fetku o
dobrodružných potulkách s padákom v
pohorí Ťan-Šan.

Beseda s plavcom Jánom Novákom,
ktorý preplával Lamanšský prieliv a zdolal
Bajkal.

Výstava Patchwork klubu Piešťany.

Vernisáž výstavy Patchwork klubu
Piešťany.

Predstavenie tvorby fotografa Tomáša
Halásza.

S mikrofónom za
športom

výstava

897

Piešťanské
informačné
centrum

Škótskom v kilte cestovanie po Škótsku
netradičným spôsobom

prezentác
ia

19

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum

Prezentácia českého cestovateľa Jána
Bábeka.

Spoznávajme spolu
Piešťany

vychádzk
a, pre
deti

13

Kúpeľný
ostrov

Piešťanské
informačné
centrum

Tematická vychádzka o histórii,
zaujímavostiach a návšteva významných
miest v meste a kúpeľoch pre žiakov
Spojenej školy v Piešťanoch.

Aká je Sumatra?

prezentác
ia

37

Piešťanské
informačné
centrum

Po stopách Ľudovíta
Wintera

vychádzk
a, pre
deti

24

Piešťanské
informačné
centrum

Slovenskí ilustrátori na
poštových známkach

výstava

1736

Piešťanské
informačné
centrum

Stromy piešťanských
parkov

vychádzk
a, pre
deti

19

Piešťanské
informačné
centrum

19. 05.
2015

Ako precestovať svet za
málo peňazí alebo
couch surfing v praxi

prezentác
ia

29

Piešťanské
informačné
centrum

28. 05.
2015

Návrat ze sedmileté
cesty. Z Indie až do
Štěpánkovic

prezentác
ia

31

Piešťanské
informačné
centrum

10. 04.
2015

27. 04.
2015

14. 04.
2015
21. 04.
2015

27. 04.
2015

07. 05.
2015

11. 05.
2015

07. 06.
2015

19. 05.
2015

Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany
Piešťanské
informačné
centrum
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany,
BIBIANA,
Medzinárodný
dom umenia pre
deti
Piešťanské
informačné
centrum
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany

01. 06.
2015

15. 08.
2015

O najkrajšie okno a
balkón v kúpeľnom
meste Piešťany 2015

súťaž

105

Piešťany

Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany

08. 06.
2015

15. 07.
2015

S batohom cez hory

výstava

2408

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum ,

28

Rozprávanie cestovateľa Tomáša Benku
o zážitkoch z ročného pobytu na
západnej Sumatre, spojené s
premietaním.
Náučná vychádzka pre žiakov ZŠ.

Výstava originálov výtvarných návrhov
poštových známok 16 umelcov. V
spolupráci s Poštovým múzeom v
Banskej Bystrici.

Náučná vychádzka pre žiakov ZŠ.

Rozprávanie cestovateľa Tomáša Benku
spojené s premietaním

Prezentácia cestovateľa Romana
Vehovského.
XIII. ročník tradičnej súťaže O najkrajšie
okno a balkón v kúpeľnom meste
Piešťany. Tipy na najkrajšie okná a
balkóny môžete oznámiť na tel. čísle 033
/ 771 96 21 - 2 alebo priamo v
Piešťanskom informačnom centre,
Pribinova 2, prípadne zaslať e-mailom na
info@pic-piestany.sk. Termín uzávierky
súťaže je 15. augusta 2015.
Výstava približujúca históriu turistických
chát a útulní na Slovensku od stavby
prvých chát koncom 19. storočia až do

15. 06.
2015
22. 06.
2015

24. 06.
2015

03. 07.
2015

08. 07.
2015

31. 07.
2015

08. 07.
2015

16. 07.
2015

01. 08.
2015

01. 08.
2015

prezentác
ia

16

Stromy piešťanských
parkov

vychádzk
a, pre
deti

20

Po stopách piešťanskej
histórie

vychádzk
a, pre
deti

22

Piešťanské
informačné
centrum

Záhradná a krajinná
architektúra na
Slovensku

prezentác
ia

26

Piešťanské
informačné
centrum

Záhradná a krajinná
architektúra na
Slovensku - výstava

výstava

1493

Piešťanské
informačné
centrum

Tatranské vrcholy na
lyžiach

prezentác
ia

12

Piešťanské
informačné
centrum

Na Sever od Santiaga
de Chile

30. 09.
2015

01. 09.
2015

06. 08.
2015

Piešťanské
informačné
centrum
Piešťanské
informačné
centrum

Bosna a Hercegovina na povrchu i v podzemí

Záhradná a krajinná
architektúra na
Slovensku - výstava

Lidice 2010 - 2014

prezentác
ia

výstava

výstava,
pre deti

25

-

Piešťanské
informačné
centrum

Hotel Máj

Mestská knižnica
mesta Piešťany
Piešťanské
informačné
centrum
Piešťanské
informačné
centrum
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany
Mestská knižnica
mesta Piešťany,
Piešťanské
informačné
centrum
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany
Památník Lidice,
Mestská knižnica
mesta Piešťany,
Piešťanské
informačné
centrum, České
centrum
Bratislava

2116

Piešťanské
informačné
centrum

Mestská knižnica
mesta Piešťany,
Piešťanské
informačné
centrum

polovice 20. storočia

Cestopisná prezentácia Michala Huberta.

Náučná vychádzka pre žiakov ZŠ.

Náučná vychádzka pre deti spojená s
návštevou Balneologického múzea.
33 záhradných a krajinných architektov
Slovenska a ich tvorba Prezentácia
knižnej publikácie za účasti Evy
Wernerovej, Soni Švecovej a ďalších
spoluautorov.
Výber fotografií dokumentujúcich tvorbu
záhradných a krajinných architektov
Slovenska.
Stretnutie s horolezkyňou a skialpinistkou
Ivou Šikulovou Filovou spojené s
premietaním. Sprievodné podujatie
výstavy S batohom cez hory.
Premiéra cestopisného filmu
piešťanského dokumentaristu Miroslava
Béreša. Juhoamerická krajina a jej
obyvatelia, najsuchšia púšť sveta
Atacama, najvyššie gejzíry sveta Tatio, či
jeden zo siedmich divov sveta Veľkonočný ostrov prostredníctvom 80
minútového dokumentu.
Výber fotografií dokumentujúcich tvorbu
záhradných a krajinných architektov
Slovenska.
Medzinárodná detská výtvarná výstava
Lidice 2010 - 2014, výber najlepších
ocenených prác od detí z celého sveta
posledných piatich rokov jednej z
najväčších a najstarších súťaží detského
prejavu na svete. Doplnené o víťazné
práce detí zo ZUŠ Piešťany a Spojenej
školy Piešťany v rokoch 2012 - 2013.
Projekcia dokumentu o Lidiciach a
beseda o histórii a súčasnosti Lidíc s
kurátorkou výstavy Ivonou
Kasalickou. Sprievodné podujatie k
medzinárodnej detskej výtvarnej výstave
Lidice 2010 - 2014.

Lidice, história a
súčasnosť

beseda

9

Piešťanské
informačné
centrum

28. 09.
2015

Fotografové války

výstava

1772

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum

Výstava dobových fotografií pri príležitosti
100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny.

05. 09.
2015

30. 09.
2015

SVETOVÝ DEŇ
CESTOVNÉHO RUCHU
2015

iné,
prezentác
ia
celoslove
n-ský
projekt

310

Piešťanské
informačné
centrum

Mestská knižnica
mesta Piešťany,
Piešťanské
informačné
centrum

Séria podujatí k Svetovému dňu
cestovného ruchu. Motto: "Miliarda
turistov, miliarda príležitostí"

05. 09.
2015

05. 09.
2015

Západné Slovensko na
terase POD
PYRAMÍDOU

prezentác
ia

76

Rozhlas a
televízia
Slovenska

18. 09.
2015

O najkrajšie okno a
balkón v kúpeľnom
meste Piešťany 2015 vyhodnotenie

súťaž

5

Piešťanské
informačné
centrum

23. 09.
2015

Fajnovka v pralese

prezentác
ia

106

Piešťanské
informačné
centrum

24. 09.
2015

Myjava virtuálne - 3D
virtuálna prehliadka, 3D
webový portál

prezentác
iapre deti

56

Piešťanské
informačné
centrum

24. 09.
2015

Virtuálna prehliadka
Levoče

prezentác
ia

11

AkSen Klub

02. 09.
2015

29

Piešťanské
informačné
centrum
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany
Piešťanské
informačné
centrum
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany
Mestská knižnica
mesta Piešťany,

Prezentácia zaujímavostí Piešťan a
okolia na podujatí Dni Rádia Regina.

Vyhodnotenie XIII. ročníka tradičnej
súťaže.
Peter "Punto" Remiš rozpráva o
cestovateľských zážitkoch, premieta
fotografie a číta zo svojho venezuelského
denníka.
Prezentácia vzdelávania cez moderné
informačné technológie. Podujatie pre 2.
stupeň ZŠ.
Nové produkty cestovného ruchu s
využitím moderných technológií.

aktívnych
seniorov

Prezentácia projektov a
aktivít Moravskosliezskeho kraja

30. 09.
2015

01. 10.
2015

31. 10.
2015

29. 10.
2015

04. 11.
2015

10. 11.
2015

24. 11.
2015

01. 12.
2015

01. 12.
2015

07. 12.
2015

20. 12.
2015

31. 12.
2015

Česko – krajina ako z
filmu

prezentác
ia

výstava

56

Mestská
knižnica
mesta
Piešťany

1413

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum

Sláva a zatracení
filmových hvězd - Mraky
nad Barrandovem,
Sláva a prokletí Lídy
Baarové

prednášk
a

53

Turecko - nielen ako
obľúbená turistická
destinácia

prezentác
ia

31

Svet bonsajov a čaju

prezentác
ia

29

Arabský sen o Európe

prezentác
ia beseda

34

O najkrajší vianočný
výklad 2015

súťaž

Česká osudová data /
1945, 1968, 1969, 1989

výstava

Island - živý živlami

prezentác
ia

92

879

37

Piešťanské
informačné
centrum

Mestská knižnica
mesta Piešťany,
Piešťanské
informačné
centrum,
Česká centrála
cestovného ruchu
- CzechTourism

Mestská knižnica
mesta Piešťany
Česká centrála
cestovného ruchu
- CzechTourism
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany, Český
spolok v
Trnavskom
regióne - miestny
klub Piešťany

Prožij a vyprávěj Moravskoslezský kraj
(nabídka turistických možností včetně
krajem realizovaných projektů)
Mgr. David Karčmář (Moravian-Silesian
Tourism, s.r.o.)
Dolní Vítkovice – čtvrtý
nejnavštěvovanější turistický cíl v ČR v
roce 2014 – čím vás překvapí?!
Ing. Karolína Rycková (Dolní oblast
Vítkovice)
Hlavný organizátor: Moravian-Silesian
Tourism, Ostrava-Vítkovice.
V spolupráci s Českou centrálou
cestovného ruchu – CzechTourism.
Fotografické potulky miestami, ktoré
preslávili Česko na striebornom plátne.
V spolupráci s Českou centrálou
cestovného ruchu – CzechTourism.

Prednáška novinára a spisovateľa
Stanislava Motla spojená s
premietaním. V spolupráci s Českým
spolkom v Trnavskom regióne –
miestnym klubom Piešťany.

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum

Prezentácia sprievodkyne a delegátky
Ingrid Altincekic.

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany

Rozprávanie o krásnych záhradách,
starých chrámoch, dobrých stromoch,
úžasných čajoch a zaujímavých ľuďoch,
ktoré spoznali na svojich cestách po Ázii
Alenka a Vladimír Ondejčíkoví z Čajovne
dobrých ľudí v Nitre.

Piešťanské
informačné
centrum

územie
mesta

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum

30

Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany, České
centrum
Bratislava

Piešťanské
informačné
centrum

Beseda s autorkou a diplomatkou Emíre
Khidayer.

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

Výstava fotografií dvadsiatich
popredných českých fotografov, ktorí
zachytili prelomové okamžiky českých
novodobých dejín.
V spolupráci s Českým centrom
Bratislava.

Vydajte sa s nami na magický ostrov
Island a objavte najbohatšiu kultúrnu
scénu pod polárnym kruhom. Prejdite sa
pomedzi farebné domčeky, navštívte
najsevernejšie hlavné mesto sveta
Reykjavík a spoznajte národ so svojským
zmyslom pre humor, ktorý vystihuje prísl
ovie: "Je lepšie chodiť bosý, ako bez
kníh". Nalaďte sa na životný rytmus, ktorý
určujú lávové polia, nezbedné sopky,
stovky vodopádov a tisícky oviec, ...a
samozrejme trolovia, ktorí neradi vidia,
keď im postavíte cez obývačku cestu. A
mimochodom, vedeli ste, že Islanďania
vypestujú najviac banánov na obyvateľa
v EÚ? Aj o tom bude reč na
Cestovateľskom kine s Evou Rosíkovou.

08. 12.
2015

14. 12.
2015

21. 12.
2015

Vodnými cestami
Európy

prezentác
ia

21

Stál v Afrike na rovníku

prezentác
ia beseda

34

Otvor srdce – daruj
knihu 2015

iné, pre
deti

43

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum

Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany

Prezentácia vodného motoristu Rudolfa
Hurbana z cesty po kanále Du Midi vo
Francúzsku.

Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany

Prezentácia a beseda cestovateľa
Štefana Patrika Kováča o živote ľudí,
prírode a politickej situácii v Ugande a
Afrike.

Medzinárodný
klub žien v
Piešťanoch
PIWC,
Piešťanské
informačné
centrum, Mestská
knižnica mesta
Piešťany

Slávnostné odovzdávanie kníh - 5. ročník
projektu Medzinárodného klubu žien v
Piešťanoch (PIWC).

Cestovateľské prezentácie
Pozývaní sú cestovatelia, ktorí navštívili predovšetkým netradičné destinácie mimo klasických
bedekrov. Niektoré prezentácie bývajú zamerané na známejšie lokality, avšak precestované
neobvyklým spôsobom.
Cesta k prezidentovi a ďalej
Prezentácia fotografií Tomáša Halásza.
Zo srdca Európy do Santiaga de Compostela...
Cestovateľská prezentácia Patrika Kotrbu.
Horami Kirgizstanu na padákovom klzáku
Cestovateľská prezentácia Jiřího Fetku.
Slovenský premožiteľ Lamanšského prielivu
Prezentácia legendárneho plavca Jána Nováka (klub seniorov AkSen).
Škótskom v kilte - cestovanie po Škótsku netradičným spôsobom
Cestovateľská prezentácia Jána Bábeka.
Aká je Sumatra?, Ako precestovať svet za málo peňazí alebo couch surfing v praxi.
Cestovateľská prezentácia Tomáša Benka.
Návrat ze sedmileté cesty. Z Indie až do Štěpánkovic
Cestovateľská prezentácia Romana Vehovského.
Bosna a Hercegovina - na povrchu i v podzemí
Cestovateľská prezentácia Michala Huberta.
Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku
Prezentácia krajinných architektiek Evy Wernerovej a Sone Švecovej
Na sever od Santiaga de Chile
Cestovateľská prezentácia Miroslava Béreša.
Lidice, história a súčasnosť
Prednáška s Ivonou Kasalickou.
Sláva a zatracení filmových hvězd - Mraky nad Barrandovem, Sláva a prokletí Lídy Baarové

31

Prezentácia českého novinára a spisovateľa Stanislava Motla.
Turecko – nielen ako obľúbená turistická destinácia
Prezentácia sprievodkyne a delegátky Ingrid Altincekic.
Svet bonsajov a čaju
Prezentácia manželov Ondrejčíkovcov spojená s ochutnávkou.
Arabský sen o Európe
Prezentácia arabistky a diplomatky Emíre Khidayer.
Island – živý živlami
Cestovateľská prezentácia Evy Rosíkovej.
Vodnými cestami Európy
Prezentácia s vodným motoristom Rudolfom Hurbanom
Stál v Afrike na rovníku
Prezentácia cestovateľa a misionára Štefana Patrika Kováča.
Tematické vychádzky:
Určené deťom základných a stredných škôl. Súčasť projektu Zábavného poznávanie mesta Piešťany
a jeho okolia, ktorého cieľom je prostredníctvom tematických vychádzok spojených s rôznymi
tvorivými aktivitami predstaviť históriu, pamätihodnosti, prírodné zaujímavosti nášho regiónu.
Spoznávajme spolu Piešťany,
Po stopách Ľudovíta Wintera,
Stromy piešťanských parkov (2x),
Po stopách piešťanskej histórie.

8. Grafy
Rozdelenie klientov podľa kom unikačného jazyka v období od 1.1.2015 do 31.12.2015
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Ako vyplýva z grafu, v roku 2014 navštívilo PIC 20 415 osôb. Najvyššie percento návštevníkov tvorili
slovensky (12995) hovoriaci klienti, následne českí (4675) a nemeckí (2198) návštevníci. Ostatní
návštevníci boli anglicky (377), rusky (93), holandsky (21), španielsky (19), taliansky (11), francúsky
(9), poľsky (9), maďarsky (5), dánsky (2) a fínsky (1) hovoriaci.
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Druhy požadovaných inform ácií v období od 1.1.2015 do 31.12.2015
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Tento graf znázorňuje typy požadovaných informácií klientov PIC. Najviac informácií sa týkalo
všeobecných informácií o meste (6598), možností výletov do okolia (2904), informácií o kultúrnom
dianí v meste (1469), zisťovania kontaktných informácií o firmách a inštitúciach (1398), možností
trávenia voľného času (1335), informácií o kúpeľoch a nimi poskytovaných službách (935), využívania
internetových služieb pre verejnosť (678), vyhľadávania dopravných spojov (228), možností
ubytovania (147) a stravovania (63) v meste, informácií o pamiatkach (24), športových podujatiach (6)
a ďalších informácií.

Spôsob kom unikácie v období od 1.1.2015 do 31.12.2015
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Posledný graf znázorňuje spôsob vybavenia klientov PIC. Informácie boli poskytnuté v 19319
prípadoch osobnou formou, 1006 telefonickým rozhovorom a 90 prostredníctvom e-mailu.
Zhrnutie
Celkovo Piešťanské informačné centrum počas roka 2015 zorganizovalo / sa podieľalo na organizácii
49 podujatí a 1 projektu (Svetový deň cestovného ruchu 2015); z toho bolo 10 výstav, 24
cestovateľských prezentácií, besied a prednášok, 5 tematických vychádzok a výletov, 2 súťaže na
území mesta Piešťany a ich vyhodnotenie, prezentačné aktivity na 2 veľtrhoch cestovného
ruchu mimo územia mesta Piešťany a iné.
Skladba klientely PIC je veľmi pestrá – informačné centrum navštevujú jednak 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 taktiež využívajú aj samotní
obyvatelia Piešťan zaujímajúci sa o dianie v Piešťanoch, možnosti trávenia voľného času, dotazujúci
sa na kontaktné informácie o firmách, inštitúciach atď., vlakové a autobusové spoje, mestskú
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autobusovú dopravu, taxi služby; taktiež za účelom nákupu knižných publikácií, špecializovaných
máp, suvenírov a ďalšieho sortimentu.
Z hľadiska návštevnosti sú najsilnejšie jarné až jesenné mesiace, čo je podmiené hlavnou turistickou
sezónou, kedy sa okrem pravidelných podujatí počas celého roka koná i väčší počet veľkých akcií ako
napr. festivaly rôzneho zamerania, športových podujatí, súťaží a šampionátov lokálneho
i medzinárodného charakteru. Zároveň je počas týchto mesiacov viac možností trávenia voľného času
v exteriéri aktívnou i pasívnou formou. Z prírodných daností je to Považský Inovec pretkaný
turistickými a cyklistickými trasami, pre priaznivcov cyklistiky, in-line korčuľovania, peších prechádzok
kolokruh Sĺňava a cyklochodník Dubová (s fitness prvkami), streetworkoutové ihrisko, mestský
i kúpeľný park, areál vodného lyžovania v Ratnovskej zátoke. Svoju úlohu zohráva i obľuba
prechádzok v centre a okolí spojená s návštevou kaviarní, reštaurácií a letných terás, ako aj letných
promenádnych koncertov. Počas mimosezóny, resp. zimných mesiacov, existuje stála ponuka
pravidelných kultúrnych a iných záujmových podujatí, ktorých počet má narastajúcu tendenciu.
Športové aktivity sa presúvajú do interiéru (hokej, basketbal atď., taktiež aktívne športovanie), tiež je
sezónne k dispozícií klzisko pre verejnosť na pešej zóne. Množstvo návštevníkov smeruje na čoraz
obľúbenejšie vianočné trhy, na ktorých sa koná množstvo sprievodných podujatí.
Služby Piešťanského informačného centra sa naučili využívať pre potreby propagácie mesta a svojich
klientov hotelové, reštauračné i kultúrne zariadenia sídliace na území Piešťan i v jeho najbližsom okolí
– napríklad formou poskytnutia propagačných materiálov, plagátov a skladačiek do priestorov
informačného centra.
Predaj v PIC
V Piešťanskom informačnom centre sa uskutočňuje nasledovný predaj:
- knižné publikácie a brožúry so zameraním na Piešťany a okres
- turistické a cyklistické mapy
- DVD
- kúpeľné oblátky a trojhranky
- suveníry: magnetky s motívom Piešťan, piešťanské historické magnetky, šúpolienky, pohľadnice,
tradičné folklórne bábiky, poznávacie značky na bicykle, keramika, ručne tkané prestieranie,
paličkované záložky do knihy a iné
- turistické vizitky a turistické denníky
- vstupenky na vybrané podujatia - festivaly, koncerty
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