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I. Úlohy a miesto knižnice, vzájomná koordinácia a kooperácia 
 

 Tekovská knižnica v Leviciach ako verejná regionálna knižnica plnila v roku 2018 

všetky funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2018. Knižnica 

pôsobí na území mesta Levice a  zároveň je koordinačným, bibliografickým, metodickým, 

vzdelávacím a informačným  centrom knižníc v levickom regióne. TK každoročne rozširuje 

ponuku komunitných aktivít a participuje na podujatiach iných organizácií. 

Na území regiónu Tekovská knižnica (TK) koordinovala činnosť rovnakého počtu 83 

knižníc so 4 pobočkami. 

 Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie nebola stále ukončená, ale po vzájomnej 

dohode a s prísľubom ÚNSK bol konečne stanovený nový termín odovzdania v roku 2019. 

V  roku 2018 musela TK niekoľkokrát riešiť havarijné situácie – výmenu telefónnej 

ústredne, výmenu plynového kotla, havária kanalizácie, preloženie internetových káblov, 

výmenu zariadenia internetového pripojenia, výmenu kancelárskeho nábytku a kobercov po 

vytopení inou organizáciou. Na pokrytie týchto havárií nemala knižnica finančné prostriedky, 

všetko schvaľovalo zastupiteľstvo rovnako, ako finančné prostriedky na obálky kníh 

a čiastočne nového OPAC-u v online katalógu knižnice.  

V priebehu roka bolo potrebné upraviť všetky zmluvné vzťahy tak, aby vyhovovali 

GDPR nariadeniu a prepracovať príslušnú dokumentáciu. 

Knižnica v tomto roku zaznamenala zvýšený prírastok KF najmä nákupom, nakoľko 

získala na naše pomery mimoriadnu podporu zo strany Fondu na podporu umenia. 

TK aj v tomto roku realizovala medzinárodné, celoslovenské a vlastné projekty. 

V tomto roku si knižnica pripomenula dve významné výročia 25. výročie vzniku Slovenskej 

republiky a 100. výročie vzniku Československej republiky, na ktoré reagovala 

podujatiami. V spolupráci s Neziskovou organizáciou Anny Vydrovej TK pripravila 

podujatia Deň našej poézie, vrátane Galavečera ktorého réžiu, scenár, koordináciu všetkých 

spoluorganizátorov a moderovanie zabezpečila PhDr. Vlasta Kollárová. 

TK vďaka projektu FPU Revitalizácia knižničného nábytku v tomto roku konečne 

získala nový knižničný nábytok do oddelenia literatúry pre deti (presunutá realizácia z roku 

2017). Knižnica v tomto roku realizovala celoročný projekt Dospievajme s knihou, na ktorý 

získala finančné prostriedky z FPU. V rámci projektu TK vydala odporúčajúcu bibliografiu, 

záložky a bibliografické profily autoriek a lektorky workshopu. Na projekt Novinky v knižnici 

TK získala historicky najvyššiu sumu. Knižnica získala aj dotáciu mesta Levice na projekt 

Viac kníh, viac múdrosti.  

Ostatné projekty knižnica získala prostredníctvom OZ Hlas knižnice. TK slávnostne 

vyhodnotila projekt OZ Objavujeme Levice v minulosti z Raiffeisen banky, na ktorom 

participovala a získala rovnomennú doplnkovú učebnicu pre ZŠ. Knižnica slávnostne 

vyhodnotila XXVI. ročník Čítam, čítaš, čítame a odmenila víťazov vďaka rovnomennému 

projektu OZ z Dotácie NSK. Z projektu „Hravé čítanie detí“ OZ realizovalo nákup ruksakov 

na knihy, nafukovacie sedacie vaky a ceny do súťaže. OZ získalo aj dotáciu z fondu 

primátora mesta na „Kyberšikanu“ a na nákup magnetickej tabule a vyplatenie honoráru. 

Napriek mnohým problémom, haváriám a všetkým finančným zmenám a úpravám TK 

dokázala plniť naplánované úlohy, ale aj úlohy mimo plánu, zapojila sa do množstva 

projektov, pripravila žiadosti o granty a získala finančné prostriedky pre knižnicu aj 

prostredníctvom OZ Hlas knižnice. TK dokázala realizovať projekty, ktorými obohatila           

a spestrila činnosť knižnice. Tak úspešné podujatia a odozvu verejnosti by knižnica nemohla 

dosiahnuť bez úžasného kolektívu pozitívne naladených, kreatívnych a nápaditých ľudí, ktorí 

sú pre knižnicu nenahraditeľní  a za to im patrí veľká vďaka. 

 

 



 

II. Základné činnosti knižnice 

 
1. Knižničný fond 

 

Prírastok KF Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Plán prírastku 2 300 2 900 -600 

Skutočný prírastok 3 425 2 346 1 079 

Rozdiel 1 125 -554   

 

V roku  2018 TK doplnila KF o 3 425 (+1 079) kn. j., čo je viac aj oproti plánu 

o 1 125 kn. j. Napriek tomu, ani tohtoročný prírastok KF nebol na úrovni  štandardov pre 

verejné knižnice, čo je zlé najmä z dlhodobého hľadiska. Nedostatočné doplňovanie KF počas 

2/3 roka negatívne ovplyvnilo celkovú činnosť a následne aj ďalšie výkony knižnice.  

 

Nákup KF podľa zdrojov bez periodík v € Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Fond na podporu kultúry a umenia 15 000,00 5 000,00 10 000,00 

Spolufinancovanie projektu 790,00 263,50 526,50 

Dotácia NSK 5 000,00 5 008,74 -8,74 

Dotácia Mesto Levice 500,00 0,00 500,00 

Vlastné zdroje 396,12 1 536,51 -1 140,39 

Nákup KF  21 686,12 11 808,75 9 877,37 

 

V roku 2018 TK mimoriadne navýšila finančné prostriedky a kúpila KF v sume 

21 686,12 €, čo je o 9 877,37 € viac oproti minulému roku. Knižnica použila na nákup KF 

z vlastných zdrojov 396,12 €, z dotácie mesta 500,00 €, z dotácie NSK 5 000,00 €, z FPU 

mimoriadnu čiastku 15 000,00 € a zo spolufinancovania projektu 790,00 €. Napriek vysokej 

finančnej podpore FPU knižnica dlhodobo nemá finančné prostriedky na doplňovanie KF, čo 

zásadne ovplyvňuje celkovú činnosť a ďalšie výkony. Každoročne sa opakujúce nedostatočné 

financovanie doplňovania KF zo strany zriaďovateľa bráni knižnici v jej snahe o budovanie 

pozitívneho imidžu spoľahlivej kultúrnej inštitúcie.  

 

Nákup kníh a periodík v € Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Nákup kníh 21 686,12  10 291,28  11 394,84 

Nákup periodík 2 581,30  2 834,94  -253,64 

Skutočný nákup KF 24 267,42  13 126,22  11 141,20 

 

TK kúpila KF v celkovej sume 24 267,42 €, čo je o 11 141,20 € viac ako v minulom 

roku. Z toho na nákup kníh TK vynaložila 21 686,12 € a na nákup periodík 2 581,30 €. 

 

Nadobudnutie KF Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Kúpa 2 751 1 135 1 616 

Dar 598 1 078 -480 

Náhrada 74 133 -59 

Povinný výtlačok 2 0 2 

Skutočný prírastok 3 425 2 346 1 079 
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V tomto roku TK zaznamenala prírastok KF  3 425 kn. j., pričom kúpila až 2 751 

(+1 616) kn. j. Knižnica realizovala nákup rovnako ako v predchádzajúcom období so 

zľavami 12% - 30% a pritom spolupracovala najmä s osvedčenými partnermi.  

TK získala darom 598 (-480) kn. j., z toho najviac darov od čitateľov a 106 kn. j. od 

OZ Hlas knižnice.  

V tomto roku knižnica nahradila 74 (-59) kn. j. a získala 2 povinné výtlačky.  

Priemerná cena knihy v roku 2018 bola 7,88 € (-1,19).  

 

Štruktúra prírastku KF Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 20,29% 27,02% -6,73% 

Krásna literatúra pre dospelých 36,32% 44,80% -8,48% 

Odborná literatúra pre deti 6,28% 3,24% 3,04% 

Krásna literatúra pre deti 36,93% 22,89% 14,04% 

Ostatné dokumenty 0,18% 2,05% -1,87% 

Skutočný prírastok 100,00% 100,00% 0,00% 

 

V roku 2018 TK zaznamenala najväčší nárast prírastku krásnej literatúry pre deti. 

Najväčší pokles zaznamenala knižnica v prírastku krásnej literatúry pre dospelých. 

 

Počet periodík Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Počet titulov periodík 80 81 -1 

Počet kúpených titulov 56 59 -3 

Počet darovaných titulov 24 22 2 

Počet kúpených exemplárov 62 66 -4 

Počet darovaných exemplárov 24 23 1 

Počet exemplárov periodík 86 89 -3 

 

V roku 2018 TK odoberala 80 (-1) titulov periodík, z toho 56 (-3) titulov bolo 

kúpených a 24 (+2) darovaných. Celkový počet exemplárov bol 86 (-3), z nich bolo 62 (-4) 

kúpených a 24 (+1) darovaných. 

 

Úbytok KF Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Plán úbytku 2 128 2 500 -372 

Skutočný úbytok 2 093 2 436 -343 

Rozdiel -35 -64   

 

Knižnica v tomto roku vyradila 2 093 (-343) kn. j. Najväčší počet vyradených kn. j. 

tvorili poškodené a  zastarané kn. j., najmä z oddelenia literatúry pre deti a z oddelenia 

beletrie.  

TK v roku 2018 uskutočnila plánovanú revíziu KF oddelenia beletrie.  

 

Stav KF Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Plán 103 000 103 318 -318 

Skutočný stav KF 104 160 102 828 1 332 

Rozdiel 1 160 -490   



 

 V tomto roku bol stav KF 104 160 (+1 332) kn. j. a vzrástol aj oproti plánu o 1 160 

kn.j. 

V roku 2018 TK dosiahla  3,13 (+0,06) kn. j. na 1-ho obyvateľa.  TK použila údaj 

o počte obyvateľov z oficiálnej stránky mesta Levice 33 234 (-232) k 30.9.2018. 

 Počet kn. j. na 1-ho používateľa knižnice v tomto roku vzrástol na 28,85 (+3,28). 

Obrat KF bol 1,43. 

 

2. Knižnično-informačné služby  

 

TK pôsobí v oklieštených priestoroch od roku 2012, kedy prišla o veľké priestory 

študovne odborného oddelenia a od roku 2014 prišla o ďalšie priestory oddelenia beletrie 

kvôli rekonštrukcii. To všetko sa odzrkadľuje na výkonoch knižnice. Vzhľadom k výrazne 

zmeneným podmienkam TK poskytovala KIS v rámci svojich možností na veľmi dobrej 

úrovni a v čo najlepšej kvalite. 

Rovnako ako v predchádzajúcom období knižnično-informačné služby knižnice 

využívali aj používatelia so špeciálnymi potrebami, najmä so zrakovým, telesným 

a mentálnym postihnutím, ale aj seniori. TK má veľmi dobrú spoluprácu s Úniou nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, so ZO SZTP, s pobočkami SČK a Jednotou dôchodcov 

Slovenska, s dennými centrami pre seniorov v meste, so ZSS Jeseň života,  ZSS Fénix          

a Senior House. TK spolupracovala aj so ZSS Baracha Bardoňovo, ktoré dlhodobo 

prejavuje záujem o knižničné podujatia aj o tréningy pamäti pre mentálne postihnutých 

klientov. TK spolupracuje aj s mentálne postihnutými klientmi z  OZ Ostrov v Leviciach.  

Knižnica poskytovala záujemcom službu na požiadanie donášku kníh do domu a aj 

výpožičky kníh zo vzdialených oddelení prostredníctvom oddelenia beletrie.  

V tomto roku TK pravidelne navštevovali deti zo Spojenej školy internátnej 

(základnej a materskej školy). Knižnica sa venuje aj týmto deťom, ktoré nás rady navštevujú   

a pripravuje špeciálne typy podujatí, primerané ich chápaniu a schopnostiam. 

Pre zrakovo a inak postihnutých používateľov knižnica zabezpečuje požičiavanie 

zvukových kníh zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči. Používatelia majú 

k dispozícii PC s programami JAWS a MAGIC na využívanie internetu a individuálne 

sťahovanie zvukových kníh v MP3 formáte a PLEXTALK na čítanie CD-ROM-ov.  

Knižnica pracuje v knižničnom programe DAWINCI od roku 2008. V roku 2018 TK  

sprístupnila pre verejnosť novú online verziu OPAC katalógu, ktorá zabezpečuje ochranu 

osobných údajov v zmysle GDPR a obálky kníh v katalógu s ďalšími vylepšeniami. Spolu 

s novým katalógom je sprístupnená aj nová verzia INFOGATE-u s bibliografickými 

záznamami zapojených knižníc s komentármi a hodnoteniami používateľov so spoločným 

rozhraním. 

TK má v rámci národnej licencie voľný prístup pre používateľov do plnotextovej 

elektronickej databázy GALE, ktorá nahrádza EBSCO databázy. 

Službu SMS upomienky TK realizuje od roku 2011, čím zjednodušila systém a znížila 

náklady na upomienky ich denným generovaním a automatickým posielaním.  

 

2.1 Používatelia 

 

Používatelia KIS Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Plán  4 000 4 100 -100 

Skutočný počet používateľov 3 611 4 022 -411 

 Z toho plán používateľov do 15 r. 1 800 1 800 0 

Z toho počet používateľov do 15 r. 1 626 1 863 -237 
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V roku 2018 TK získala 3 611 (-411) registrovaných používateľov, čo je menej oproti 

minulému roku, aj oproti plánu (-389). Počet dospelých používateľov bol  1 985 (-215). 

Poklesol aj počet detí 1 626 (-237). Z počtu detí vzrástol iba počet detí materských škôl 316 

(+110). Poklesol najmä počet školopovinných detí. Z celkového počtu registrovaných 

používateľov knižnice tvorili deti 45,03% (-1,29%). Počet detí v školskom roku 2018/2019 

bol 3 501 (-11).  

V roku 2018 po niekoľkoročnom poklese vzrástol počet záujemcov o internetové 

služby na 5 020  (+1 179).  

V tomto roku pokleslo percento registrovaných používateľov knižnice z počtu 

obyvateľov mesta Levice na  10,87% (-1,38). 

 

Návštevníci Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Plán 55 000 58 000 -3 000 

Počet prítomných návštevníkov 35 549 37 431 -1 882 

Počet virtuálnych návštevníkov 20 107 18 125 1 982 

Počet návštevníkov spolu 55 656 55 556 100 

 

V roku 2018 vzrástol celkový počet návštevníkov knižnice 55 656 (+100) aj oproti 

plánu (+656). Poklesol počet fyzických návštevníkov 35 549 (-1 882), ale vzrástol počet 

virtuálnych návštevníkov 20 107 (+1 982).  

Výpožičný čas knižnice bol rovnaký 49 hodín týždenne plus 4 hodiny pre 

organizované podujatia.  

 

Upomienky Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

I. Upomienka 343 207 136 

II. Upomienka 112 65 47 

III. Upomienka 39 26 13 

Riaditeľská upomienka 103 83 20 

Písomné upomienky spolu 597 381 216 

Upomienky prostredníctvom SMS 2 876 2 779 97 

Počet upomienok spolu 3 473 3 160 313 

 

V roku 2018 vzrástol počet upomienok na  3 473 (+313). Knižnica  zaslala poštou 597 

upomienok a vzrástol aj počet upomienok prostredníctvom SMS na  2 876. Z počtu 103 

riaditeľských upomienok zostalo nevybavených 18.  

 

2.2 Výpožičky 

 

Výpožičky Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Plán absenčných výpožičiek 140 000 143 000 -3 000 

Absenčné výpožičky 136 000 140 544 -4 544 

Plán prezenčných výpožičiek 34 000 35 000 -1 000 

Prezenčné výpožičky 34 917 34 376 541 

Plán výpožičiek spolu 174 000 178 000 -4 000 

Počet výpožičiek spolu 170 917 174 920 -4 003 



 

V roku 2018 knižnica zaznamenala v súvislosti s poklesom počtu používateľov aj 

pokles celkového počtu výpožičiek  170 917 (-4 003), čo je pokles aj oproti plánu (-3 083). 

V náhradných priestoroch rovnako ako v oddelení odbornej literatúry používateľom chýba 

väčšia a priestrannejšia čitáreň. Z celkového počtu výpožičiek bolo 136 000 (-4 544) 

absenčných a 34 917  (+541) prezenčných.  

 

Zloženie výpožičiek Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 23,84% 24,89% -1,05% 

Krásna literatúra pre dospelých 33,54% 32,62% 0,92% 

Odborná literatúra pre deti 7,01% 7,64% -0,63% 

Krásna literatúra pre deti 22,86% 23,50% -0,64% 

Periodiká 12,75% 11,35% 1,40% 

Výpožičky spolu 100,00% 100,00% 0,00% 

     Z toho špeciálne dokumenty 0,51% 0,66% -0,15% 

 

V roku 2018 TK zaznamenala najväčší nárast vo výpožičkách periodík. Aj v tomto 

roku bol najväčší pokles vo výpožičkách odbornej literatúry pre dospelých. Ostatné 

výpožičky boli približne na úrovni predchádzajúceho roku.  

V roku 2018 sa počet výpožičiek na 1-ho používateľa knižnice mierne zvýšil na 

47,33 (+3,84) výpožičiek. 

Počet výpožičiek na 1-ho obyvateľa mesta klesol na 5,25 (-0,02). 

 

MVS Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Počet žiadaniek 881 670 211 

Počet vybavených MVS 851 661 190 

Úspešnosť vybavenia 96,59% 98,66% -2,07% 

MVS iným knižniciam 111 120 -9 

MMVS 0 2 -2 

 

V roku 2018 TK zaznamenala 881 (+211) žiadaniek o MVS. Z celkového počtu 

žiadaniek knižnica kladne vybavila 851 (+190), čo je úspešnosť vybavenia 96,59% (-2,07). 

Počet poskytnutých MVS iným knižniciam bol tomto roku  111 (-9).  

 

2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Podujatia Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Plán podujatí 500 500 0 

Počet podujatí 558 625 -67 

Z toho pre deti 493 533 -40 

Z toho pre mládež 32 31 1 

Z toho pre dospelých 33 61 -28 

Počet účastníkov podujatí 11 917 12 649 -732 

 

 Vzdelávacie a kultúrnospoločenské podujatia v roku 2018 TK venovala Európskemu 

roku kultúrneho dedičstva s dôrazom na literatúru. Väčšinu podujatí knižnica pripravila 
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s minimálnymi finančnými nákladmi a mohla ich realizovať vďaka OZ Hlas knižnice. TK 

realizovala celoročný projekt pre deti a mládež Dospievajme s knihou, na ktorý získala 

finančné prostriedky z FPU. V rámci projektu TK pripravila podujatia pre deti a mládež. 

Knižnica slávnostne vyhodnotila projekt OZ Hlas knižnice Objavujeme Levice v minulosti 

z Raiffeisen banky, na ktorom participovala slávnostným vyhlásením výsledkov, ocenením 

súťažiacich a uvedením do života doplnkovej učebnice s rovnomenným názvom. Autorkou 

projektu  bola PhDr. Vlasta Kollárová a participoval na ňom aj Mgr. Ervín Szalma, učiteľ 

a zároveň poslanec NSK. 

TK pripravovala podujatia v súlade s ťažiskovými úlohami. Rovnako ako 

v predchádzajúcom období pripravila množstvo podujatí aj mimo plánu.  TK v roku 2018 

uskutočnila 558 podujatí s celkovým počtom účastníkov 11 917.  Aj v tomto roku knižnica 

pripravila viac komornejších a adresnejších podujatí pre menší okruh dospelých účastníkov 

a seniorov a tiež pre deti špeciálnych zariadení a deti materských škôl, okrem toho ale aj 

niekoľko väčších podujatí. 

Knižnica má dlhoročnú spoluprácu na príprave podujatí predovšetkým s OZ Hlas 

knižnice, Literárnym klubom Dúha, ktorý sa stretáva na pôde knižnice a spolupracuje s TK 

od roku 2005. V meste Levice a regióne TK spolupracuje s materskými, základnými             

a strednými školami, CVČ, Mestským kultúrnym strediskom, Tekovským múzeom, 

vydavateľstvom SB Press. TK spolupracuje aj s inštitúciami a jednotlivcami mimo nášho 

regiónu - s Linkou detskej istoty, Nadáciou Memory, OZ Post Bellum, NO Anny 

Vydrovej, s komunitou mamičiek na MD Čo dokáže mama, so spisovateľmi, či 

vydavateľmi. Knižnica čoraz častejšie oslovuje k spolupráci rôznorodé záujmové skupiny 

obyvateľov a svojimi aktivitami aj v tomto roku napĺňala a realizovala komunitné činnosti. 

V roku 2018 sa knižnica zapojila do XIX. ročníka Týždňa slovenských knižníc     

(5.3.-11.3.2018) s mottom „Knižnice pre všetkých“ prípravou podujatí pre všetky vekové 

kategórie používateľov od najmladších až po tých najskôr narodených. Pre prázdninujúce 

deti, ich rodičov a starých rodičov knižnica pripravila hravé aktivity, kvízy a rébusy. 

Bohužiaľ, v tomto roku boli v tom čase jarné prázdniny a preto TK nerealizovala žiadne 

organizované podujatia pre deti a študentov. Okrem toho knižnica realizovala výmenu 

nábytku v oddelení literatúry pre deti. Knižnica netradične začala TSK podujatím pre 

dospelých záujemcov. Mgr. Miroslav Kuna, Zita Müllerová a Andrea Gőczeová pripravili 

spoločné audiovizuálne podujatie nielen pre milovníkov hudby Mytológia v hudbe, hudba 

v mytológii V. Mytológia Číny, ktoré je u verejnosti obľúbené. Milovníčky románov pre ženy 

si prišli na svoje na dvojstretnutí s autorkami Evou Avou Šrankovou a Janou Chmelovou, 

ktoré svojim rozprávaním zaujali všetkých prítomných.  

Aj v tomto roku TK realizovala Brain Awareness Week - Týždeň mozgu. TK opäť 

pripravila rôznorodé podujatia pre všetkých. Knižnica pripravila nosné multimediálne 

podujatie, venované 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a 100. výročiu vzniku 

Československa „Storočie spomienok“.  Pre deti a dospelých knižnica pripravila podujatie 

„Bystré hlavičky“,  zamerané na riešenie hlavolamov a rébusov. 

TK v tomto roku už pätnástykrát pripravila bohatý program na Noc s Andersenom. 

Tohtoročnou témou boli Rozprávky o psíčkovi a mačičke od Josefa Čapka. Knižnica 

pripravila čítanie a tvorivé hry s knihami o zvieratkách. Deti sa stretli aj so živým psom pri 

prezentácii jeho výcviku. V sprievode sa potom presunuli večerným mestom do Levického 

hradu.  Pracovník múzea Peter Pleva si pre deti pripravil rozprávanie o histórii hradu 

v Leviciach. Po návrate do knižnice deti hľadali a podľa indícií v knižnici aj pred budovou 

našli poklad, ktorí si rozdelili rovnakým dielom. V neskorých večerných hodinách potom 

„piekli tortu“, veľmi podobnú tej rozprávkovej. 

TK sa ôsmykrát  aktívne zapojila do projektu Národného lesníckeho centra na 

podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti detí Les ukrytý v knihe. Súťaž sa niesla 



 

v znamení česko-slovenskej vzájomnosti. Knižnica pripravila aktivity spolu s lesným 

pedagógom Petrom Grófom a jeho kolegami, ktorý deťom čítal a rozprával o význame lesa 

a pre deti pripravil rôzne hry, súťaže a tvorivé aktivity. Deti si samy vytvorili  Lesný slovník. 

TK sa v tomto roku zapojila do 4. ročníka projektu Celé Slovensko číta deťom 

a v tomto roku aj do medzinárodného projektu „Vyšehrad číta deťom“. Projekt 

rovnomenného OZ sa aj v tomto roku konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Na 

podporu čítania detí je zameraný aj projekt Čítajme si. Najpočetnejší čitateľský maratón detí.  

V spolupráci so VII. ZŠ sa TK zapojila aj do projektov na podporu hlasného čítania  Čítajme 

deťom a Týždeň hlasného čítania.  

Knižnica úspešne vyhodnotila už XXVI. ročník vlastného projektu na podporu čítania 

detí a obľúbenej medzitriednej súťaže Čítam, čítaš, čítame. Do súťaže sa v tomto roku 

zapojilo 47 (+4) tried zo siedmich ZŠ s 938 (+100) súťažiacimi. Knižné odmeny pre  

víťazov knižnica zabezpečila prostredníctvom OZ Hlas knižnice, ktoré aj v tomto roku 

získalo finančnú dotáciu od Zastupiteľstva NSK a Mesta Levice. Na jeseň TK vyhlásila 

nový XXVII. ročník súťaže. 

Knižnica v rámci celoročného a finančne podporeného projektu Dospievajme s knihou 

vydala rovnomennú odporúčajúcu bibliografiu, bibliografické letáky a záložky ku 

všetkým pozvaným autorkám. TK pripravila stretnutia s úspešnými autorkami kníh pre 

dospievajúcich Janou Šulkovou, Zuzanou Štelbaskou, Andreou Gregušovou, Lenou 

Riečanskou a Zorou Žatkovou. Knižnica realizovala aj workshop Hravé čítanie pre 

-násťročných, ktorý viedla lektorka a pedagogička bábkarskej tvorby Barbora Krajč 

Zamišková.  

V rámci prázdnin TK pripravila pre deti zábavné formy trávenia voľného času Zabav 

sa v knižnici. Aby deti nesedeli iba interiéri, knižnica pripravila aj Hravé čítanie v tráve. 

Pre žiakov deviatych ročníkov TK v spolupráci s lektormi Post Bellum, n. o. 

pripravila 2 úspešné workshopy. Deň, kedy sa mlčalo bol zážitkový workshop inšpirovaný 

príbehmi pamätníkov a sprostredkovaním atmosféry z obdobia vyvlastňovania, znárodňovania 

a kolektivizácie českého a slovenského vidieka. Workshop Rozhodovanie pre študentov bol 

venovaný aktuálnym negatívnym javom v spoločnosti – antisemitizmus, neznášanlivosť 

a xenofóbia.  

Knižnica pripravila aj hodiny knižnično-informačnej výchovy a knižnično-

bibliografické lekcie. Okrem informácií o knižnično-informačných službách žiaci a študenti 

získavajú  praktické zručnosti s vyhľadávaním v on-line katalógu TK, ale aj v súborných 

katalógoch Slovenskej národnej knižnice a Infogate-u. V rámci podujatí Exkurzia za 

informáciou mohli žiaci prakticky pracovať s odbornými dokumentami.  

Pre mládež TK pripravila výchovno-preventívne podujatie s Mirom Drobným, 

zamerané na prevenciu nezodpovedného využívania internetu a rizikového správania na 

sociálnych sieťach kyberšikanovanie.sk. Hosťom bola rapperka Alles, skutočná obeť šikany. 

Podujatie realizovala TK s finančným príspevkom primátora Levíc a OZ Hlas knižnice. 

TK si aj v tomto roku pripomenula sviatok zaľúbených podujatím Valentín 

v knižnici tvorbou autorov ľúbostnej poézie a potešila čitateľov ručne robenými srdiečkami    

s úryvkami slovenskej ľúbostnej poézie. 

Pri príležitosti výročia vzniku ČSR TK pripravila prednášku Petra Plevu 

z Tekovského múzea z pohľadu regionálnych dejín Budovanie republiky alebo keď 100 

znamená 99. 

V spolupráci s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov TK 

pripravila putovné výstavy Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2017 

a  Najkrajší kalendár  Slovenska 2018. 

V tomto roku absolvovali tréning pamäti študenti zo SOŠ Pod amfiteátrom a SPoŠ. 

„Upravené“ tréningy tiež absolvovali klienti ZSS Baracha v Bardoňove. 
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  Knižnicu pravidelne navštevujú klienti zo zariadení sociálnych služieb v Leviciach 

a denných stacionárov, pre ktorých  pripravuje literárne posedenia Relax v knižnici, Zvyky 

a tradície Veľkej noci, spojené s workshopom. 

Zaujímavou témou bolo Liečebné hladovanie biochemika, toxikológa a výživového 

poradcu Jozefa Valuchu. 

V rámci stretnutí s autormi TK pripravila stretnutie s abstinujúcim alkoholikom, 

bývalým hercom a moderátorom  Johnym Peťkom Démon chlast. 

Knižnica uviedla tiež hudobné podujatia Významní skladatelia rakúskeho 

a nemeckého pôvodu všetkých čias a hudobný medailón Eva Kostolányiová. 

 S Neziskovou organizáciou Anny Vydrovej TK spolupracovala na prezentácii poézie 

regionálnych autorov Deň našej poézie.  PhDr. Vlasta Kollárová pripravila celú dramaturgiu 

a réžiu podujatia, zároveň koordinovala ďalších spoluorganizátorov a podujatie pre deti 

a stredoškolákov, ako aj Galavečer  moderovala v Levickej  synagóge. 

Knižnica v tomto roku pripravila  558 (-67) podujatí. Z celkového počtu bolo až 112   

(-25) dramatizácií rozprávok z nich najviac reprízované boli O Guľkovi Bombuľkovi, 

O Pampúšikovi, Domček, domček, kto v tebe býva? Najviac bolo literárnych kvízov, 

zameraných na knižnično-informačnú výchovu Čo som čítal a Ako poznám knihy a knižnicu.  

 

Propagácia knižnice Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Hromadné návštevy 385 414 -29 

Počet návštevníkov 8 448 8 369 79 

Výstavy 156 125 31 

Nástenky 41 31 10 

Knižničné plagáty 42 35 7 

Rozhlasové relácie 2 3 -1 

Televízne vysielanie 11 6 5 

Články v tlači 13 15 -2 

 

V roku 2018 navštívilo knižnicu prostredníctvom 385 hromadných návštev 8 448 

účastníkov. TK pripravila 156 výstav k výročiam literárnych osobností, 41 tematických 

násteniek a vytvorila 42 knižničných plagátov. Knižnica úspešne propagovala svoju činnosť 

v televíznom vysielaní Levickej televíznej spoločnosti 9-krát.  RTVS odvysielalo 2 

príspevky na staniciach Slovenský rozhlas a Rádio Regina. O knižnici vyšlo v regionálnej 

tlači 13 článkov. 

 

III. Bibliograficko-informačná činnosť 

Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov 

 

V roku 2018 TK doplnila databázu regionálnych dokumentov o 51 (-11) kn. j.              

a databáza regionálnych kníh obsahuje 3 058 (+51) záznamov. 

Knižnica spracovala 341 (-55) záznamov regionálnych článkov z 24 periodík, z toho 

19 regionálnych titulov. Celkový počet bibliografických záznamov je 22 192 (+341). 

Zrušením tradičného regionálneho týždenníka so 70-ročnou tradíciou POHRONIE ešte          

v  roku 2015 sa výrazne znížila nielen kvantita, ale najmä kvalita regionálnych článkov.  

Na webovej stránke knižnica sprístupnila a naďalej dopĺňa a aktualizuje rubriky 

Osobnosti regiónu, Pamätné tabule, Predstavujeme mladé talenty levického regiónu 

a Napísali o nás. V redakčnom systéme webovej stránky knižnica v minulom roku 



 

nainštalovala nový modul Ochrana osobných údajov. Od roku 2015 TK zabezpečuje meranie 

návštevnosti webovej stránky prostredníctvom služby Google Analytics. 

 

Bibliograficko-informačné služby Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Bibliografické a faktografické informácie 11 886 10 930 956 

Elektronické rešerše 113 71 42 

Inštrukcie a konzultácie 3 261 2 293 968 

Elektronické a digitálno-referenč. služby 1 127 1 211 -84 

 

Na základe potrieb a požiadaviek používateľov knižnica vypracovala 113  (+42) 

rešerší s počtom 4 677 (+1 825) záznamov, poskytla celkom 11 886 (+956) bibliografických 

a faktografických informácií, 3 261 (+968) inštrukcií a konzultácií a 1 127 (-84) 

elektronických a digitálno-referenčných služieb.  

Pri príležitosti 1 360. výročia úmrtia vládcu prvého slovanského štátneho útvaru na 

našom území kráľa Sama TK vydala textovo-bibliografickú publikáciu Kráľ Samo – kupec, 

vojvodca a panovník. V rámci projektu Dospievajme s knihou knižnica pripravila 

bibliografické profily spisovateliek Jany Šulkovej, Zuzany Štelbaskej, Andrey 

Gregušovej, Leny Riečanskej, Zory Žatkovej a odporúčajúcu bibliografiu pre deti 

a mládež z fondu TK Dospievajme s knihou. Knižnica pripravila aj knižné záložky ku 

každému stretnutiu s obálkami kníh jednotlivých autoriek. TK pokračuje v príprave textovo-

obrazového materiálu Pamätné tabule a busty mesta Levice a dopĺňa Slovník osobností 

levického regiónu. Knižnica pripravuje textovo-bibliografická publikáciu Tajomný miestopis 

Tekova a Hontu. Publikácia približuje ľudové povesti, záhadné miesta a nevšedné udalosti 

v našom regióne. V štádiu prípravy je aj publikácia k 100. výročiu bojov Československých 

légií s maďarskou Červenou armádou v okrese Levice Horiaca hranica. 

 

IV. Metodická a poradenská činnosť 
 

 4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti knižníc v regióne 

  

Aj v roku 2018 TK poskytovala prostredníctvom svojej webovej stránky v sekcii 

Obecné knižnice v regióne kompletný metodický servis pre knižnice v regióne. Obecné 

a mestské knižnice sú s ním mimoriadne spokojné a iba v prípade potrieb a nejasností sa 

obracajú na našu knižnicu. Knižnica poskytovala knihovníkom servis aj na Facebooku. 

Všetky informácie a adresáre, vrátane Zoznamu knižníc v regióne TK priebežne aktualizuje 

a informuje knižnice o akýchkoľvek zmenách.  

Ani v tomto roku regionálne knižnice a ani SNK nemohli vstupovať do štatistickej 

databázy a ani upravovať chybné údaje. Navyše takto získané údaje nemôžu ani nijako 

spracovávať, či inak využívať. TK preto vyzvala starostov obcí a knihovníkov, aby vyplnili 

pomocné formuláre, ktoré potom metodičky opravovali. Zhruba polovica knižníc poslala 

vyplnené formuláre a až po oprave chýb ich potom obecní knihovníci vložili do databázy, 

spravovanej Národným osvetovým centrom. Žiaľ, knižnice, ktoré údaje zaslali po termíne, 

TK mohla upraviť už iba pre vlastnú potrebu. Niektoré z knižníc dokonca včas nedostali ani 

link na vyplnenie svojho výkazu online. 

 TK poskytovala knižniciam usmernenie a pomoc pri vypĺňaní tlačív a prihlasovaní 

žiadostí o poskytnutí dotácie z FPU. Pomáhala tiež riešiť aktuálne problémy, ktoré bolo 

možné riešiť telefonicky, príp. e-mailom.  Knižnica zverejňovala na svojej stránke dôležité 

aktuality z knižničného portálu Infolib, z porád  riaditeľov, príp. odborných seminárov.  

Na území regiónu TK koordinovala činnosť 83 knižníc so 4  (rovnako) pobočkami: 
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 1 regionálna knižnica s 1 pobočkou 

 3 mestské knižnice s 2 pobočkami 

 9 obecných profesionalizovaných knižníc 

 70 obecných neprofesionalizovaných knižníc  s 1 pobočkou, z ktorých je:  

 fungujúcich – 38 (-4) knižníc 

 stagnujúcich menej ako 5 rokov – 15 (+1) knižníc 

 stagnujúcich viac ako 5 rokov –  17 (+3) knižníc  

 V roku 2018 bol počet knižníc regiónu, ktoré poskytovali internet verejnosti 22 

(rovnako). V knižniciach s profesionálnymi zamestnancami to bolo 6 Ock vo Farnej,              

v Kalnej nad Hronom, Novej Dedine, Pukanci, Starom Tekove a vo Veľkých 

Ludinciach. V knižniciach s neprofesionálnymi zamestnancami v 13 Ock v Devičanoch, 

Hontianskych Trsťanoch, Horných Turovciach, Hronovciach, Kozárovciach, Lule, 

Pastovciach, Pohronskom Ruskove, Sikenici, Šarovciach, Tekovskom Hrádku, Zalabe     

a Zbrojníkoch. Internet pre verejnosť poskytovali tiež v 2 Msk v Šahách, Želiezovciach     

a v TK. 

 

Metodicko-poradenskú činnosť knižnica zamerala hlavne na: 

 

 pomoc pri riešení aktuálnych problémov obecných knižníc 

 zabezpečenie registrácie knižníc do Zoznamu knižníc 

 uplatňovanie zákona č. 126 Z. z. o knižniciach 

 zabezpečenie servisu knihovníkom v regióne prostredníctvom webovej stránky TK 

 prenos aktuálnych informácií prostredníctvom stránky a elektronickej komunikácie 

 aktualizáciu zverejnených kontaktov a adresárov na webovej stránke TK 

 pomoc pri vyplňovaní štatistických výkazov o knižnici   

 pomoc pri vypracovaní žiadostí o poskytnutí dotácie 

 

V roku 2018 TK nezaznamenala v knižniciach žiadne zmeny. 

 

Metodická činnosť Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Plán metodických návštev 10 10 0 

Počet metodických návštev 6 0 6 

Plán metodických konzultácií 160 160 0 

Počet metodických konzultácií 68 86 -18 

Počet digitálnych a referenčných služieb 170 148 22 

Hromadné informačné e-maily 5 7 -2 

Osobné konzultácie 4 2 2 

 

Knižnica v tomto roku uskutočnila 6 metodických návštev, pritom je s knižnicami      

v regióne v pravidelnom a úzkom kontakte. TK poskytla v tomto roku starostom 

a knihovníkom regiónu vysoký počet konzultácií 68, z toho  4 osobné, 170 digitálnych 

a referenčných služieb a 5 hromadných e-mailov. V priebehu roka sa zmenil spôsob 

vykazovania tým, že pribudli digitálno-referenčné služby.  

TK aj v tomto roku vyzvala všetkých zriaďovateľov knižníc v okrese, aby sa zapojili 

do Benchmarkingu verejných knižníc (spoločné vykazovanie a porovnávanie výkonov 

knižníc v ČR a SR). V tomto roku sa zapojila MsK Šahy. TK na základe údajov získaných       

v štatistických výkazoch o knižnici opakovane vyzvala zriaďovateľov Ock Málaš a Ock 



 

Ipeľské Úľany, aby svoju knižnicu zaregistrovali do zoznamu MK SR, nakoľko však plánujú 

knižnice zrušiť, už ich nechcú zaregistrovať. 

 Knižnice a obce nakupujú a spracovávajú KF samostatne, spracovanie nových kn. j. 

požadovala iba Ock Kozárovce. 

V tomto roku sa uskutočnila revízia KF v 5 Ock a v 1 pobočke: v Ock Starý Tekov, 

Ock Drženice a pobočke Kmeťovce, Ock Hontianske Trsťany, Ock Pohronský Ruskov 

a v Ock Starý Hrádok. 

Do nového dotačného programu Fondu na podporu umenia sa zapojilo 9 knižníc 

(+1). V podprograme 5.1.1 Odborná  činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 

zaregistrovalo svoje žiadosti 3 (-2) knižnice. Úspešný bol iba projekt Msk Pukanec. Projekty 

TK a  Msk Šahy neboli podporené.    

 V programe 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity zaregistrovali svoju žiadosť          

2 (+2) knižnice MsK Šahy získalo podporu na 3 projekty a TK nebola úspešná. 

 Do programu 5.1.3 Akvizícia knižníc zaregistrovalo svoje žiadosti a bolo 

podporených 7 (+1) knižníc a to Ock Bátovce, Ock Nová Dedina, Ock Pukanec, Ock 

Brhlovce, Msk Šahy, Msk Želiezovce a TK, a dokonca aj projekt školskej knižnice v Loku. 

 

 

 4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť 

 

V roku 2018 TK vypracovala analýzu a rozbor činnosti v materiáloch Výročná správa 

Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2017, Správa o činnosti Tekovskej knižnice 

v Leviciach za 1. polrok 2018 a Dokumentácia 2017. Vyhodnotenie činnosti verejných 

knižníc v  okrese Levice podľa hlavných ukazovateľov činnosti za rok 2017. 

 

 

 4.3 Ďalšie vzdelávanie knižničných pracovníkov 

 

Pracovníci TK sa v roku 2018 zúčastnili týchto odborných podujatí: 

 

1. Štatistické zisťovanie – porada metodikov v KKKK v Nitre – január 

2. Valné zhromaždenie SAK v SNK v Martine – február 

3. Slávnostné otvorenie TSK v KKKK v Nitre – marec 

4. Pracovné stretnutie klientov KIS DAWINCI v KKKK v Nitre – marec 

5. Knižnica v živote dieťaťa. Čítanie s najmenšími v KK v Žiline – apríl 

6. Povinnosti samospráv vyplývajúce z nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov – odborný seminár v Starom divadle v Nitre – apríl 

7. Aby deti rady čítali – celoslovenský seminár v UK v Bratislave – apríl 

8. Aby pamäť nestarla – medzinárodný seminár v HKVT vo Vranove nad Topľou – máj 

9. Krajská porada riaditeliek a metodičiek regionálnych knižníc NSK – rozbory 

činnosti knižníc v TK v Topoľčanoch – máj  

10. Nitrianska Lunica 2017 – slávnostné oceňovanie najlepších zamestnancov kultúrnych 

organizácií NSK v Župnom dome v Nitre – máj 

11. NitLib 2018 – Kompetencie knihovníkov v digitálnom svete – odborný seminár v SPU 

v Nitre – máj 

12. Aktuality vo verejnom obstarávaní – odborný seminár v Starom divadle v Nitre – máj 

13. Valné zhromaždenie SAK – SNK v Martine – jún 

14. GDPR v praxi – odborný seminár v Starom divadle v Nitre – jún 
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15. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – odborný seminár v Starom divadle          

v Nitre – jún 

16. Svet sa mi otvoril pre národ – hudobno-dramaticko-literárne pásmo pri príležitosti 200. 

výročia narodenia Pavla Všudyslava Ollíka v Evanjelickom kostole v Pukanci – jún 

17. BIBLIB – odborný seminár v KKKK v Nitre – september  

18. VIII. konferencia hudobných knihovníkov, dokumentaristov, archivárov 

a múzejníkov – VKJB v Košiciach – september 

19. Exkurzia Městská knihovna Znojmo – september 

20. Kultúrne dedičstvo pre všetkých. Knižnice 2018 v SAV v Bratislave – október 

21. Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov v KKKK v Nitre – 

október 

22. Benchmarking verejných knižníc v SNK v Martine – október 

23. Svet na dotyk. 70 rokov s Vami – odborný seminár v SKN v Levoči – október 

24. Deň našej poézie – prezentácia regionálnych autorov – október 

25. V. knihovnícky barcamp – odborný seminár s workshopom v Novej Cvernovke 

v Bratislave – október 

26. Databázy GALE – odborný seminár v SLDK vo Zvolene – október  

27. Inovácie pre budúcnosť verejných knižníc – odborný seminár v MsK v Bratislave – 

október 

28. Deň pre detskú knihu – odborný seminár s workshopom v MsK v Piešťanoch - október 

29. Bibliotéka – medzinárodný knižný veľtrh v Inchebe v Bratislave – november  

30. Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov – projekt MPSVaR v ÚNSK v Nitre – 

november 

31. Duševné zdravie a wellbeeing virtuálnej generácie – vedecká konferencia                     

v Paneurópskej vysokej škole v Bratislave – november  

32. Storočie spomienok – audiovizuálne podujatie KKJF v Trnave – november 

33. Konferencia SSKK v KAB v Nových Zámkoch – december  

34. Valné zhromaždenie SSKK – Hotel Tatra v Bratislave – december   

35. Zasadnutia výboru KP SSKK Nitra – KAB v Nových Zámkoch – priebežne 

- účasť pracovníkov na pracovných a odborných poradách 

 4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov rozvoja knižníc 

 

V roku 2018 TK vypracovala Plán činnosti na rok 2018 a priebežne podľa potreby 

pripravovala materiály a odborné podklady, týkajúce sa odbornej činnosti.  

 

4.5 Edičná činnosť 

 

V roku 2018 knižnica vydala 16 edičných titulov: 

 

Holubcová, Jana 

Výročná   správa  Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2017 / Jana Holubcová. – Levice : 

Tekovská knižnica v Leviciach, 2018. – 38 s., Príl. 

 



 

Bajanová, Eva 

Plán  činnosti  Tekovskej knižnice  v Leviciach  na  rok  2018 / Jana Holubcová. – Levice : 

Tekovská knižnica v Leviciach, 2018. – 9 s. 

 

Tomusová, Katarína 

Dokumentácia   2017 :  vyhodnotenie  činnosti  verejných   knižníc  v  okrese  Levice  podľa 

hlavných    ukazovateľov  činnosti  za   rok  2017 /  Katarína Tomusová. – Levice  : Tekovská 

knižnica v Leviciach, 2018. – 11 s., Príl. 

 

Kollárová, Vlasta   

Objavujeme Levice v minulosti : práce detí vytvorené v rámci vzdelávacieho projektu Gesto 

pre mesto / Vlasta Kollárová. – Levice : Občianske združenie Hlas knižnice, 2018. – Nestr., 

Príl. 

Gőczeová, Andrea 

Jana Šulková : bibliografický profil / Andrea Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica 

v Leviciach, 2018. – Nestr. 

 

Gőczeová, Andrea 

Zuzana Štelbaská : bibliografický profil / Andrea Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica 

v Leviciach, 2018. – Nestr. 

 

Gőczeová, Andrea 

Andrea Gregušová : bibliografický profil / Andrea Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica 

v Leviciach, 2018. – Nestr. 

 

Gőczeová, Andrea 

Lena Riečanská : bibliografický profil / Andrea Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica 

v Leviciach, 2018. – Nestr. 

 

Gőczeová, Andrea 

Zora Žatková : bibliografický profil / Andrea Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica 

v Leviciach, 2018. – Nestr. 

 

Gőczeová, Andrea 

Dospievajme s knihou : odporúčajúca bibliografia / Andrea Gőczeová. – Levice : Tekovská 

knižnica v Leviciach, 2018. – 20 s. 

 

Kollárová, Vlasta 

Jana Šulková v Tekovskej knižnici v Leviciach : záložka do knihy / Vlasta Kollárová. – 

Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2018. – Nestr. 

 

Gőczeová, Andrea 

Zuzana Štelbaská v Tekovskej knižnici v Leviciach : záložka do knihy / Andrea Gőczeová. 

– Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2018. – Nestr. 

 

Gőczeová, Andrea 

Andrea Gregušová v Tekovskej knižnici v Leviciach : záložka do knihy / Andrea 

Gőczeová. – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2018. – Nestr. 
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Gőczeová, Andrea 

Lena Riečanská v Tekovskej knižnici v Leviciach : záložka do knihy / Andrea Gőczeová. – 

Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2018. – Nestr. 

 

Gőczeová, Andrea 

Zora Žatková v Tekovskej knižnici v Leviciach : záložka do knihy / Andrea Gőczeová. – 

Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2018. – Nestr. 

 

Bajanová, Eva 

Sprievodca   knižnično - informačnými   službami   Tekovskej knižnice v Leviciach / Eva 

Bajanová . – Levice : Tekovská knižnica v Leviciach, 2018. – Netr. 

 

Kuna, Miroslav 

Kráľ Samo : textovo-bibliografická publikácia / Kuna Miroslav. – Levice : Tekovská 

knižnica v Leviciach, 2018. – 54 s. 

 

Napísali o nás: 

 

Kollárová, Vlasta 

Adventné, tvorivé a zážitkové čítanie v Tekovskej knižnici v Leviciach /  Vlasta 

Kollárová. - Fotogr. - In: Slovenská brána. - Roč. 28 (68), č. 24 (2018), s. 7. 

Medzihradská, Anna 

Deň našej poézie / Anna Medzihradská. - Fotogr. - In: Slovenská brána. - Roč. 28 (68), č. 20 

(2018), s. 6. 

Ternovská, Karin 

Kyberšikanovanie / Karin Ternovszká - Fotogr. - In: Slovenská brána. - Roč. 28 (68), č. 19 

(2018), s. 7. 

 

Ternovská, Karin 

Režisér a reperka pripravujú film do škôl / Karin Ternovszká - Fotogr. - In: Týždeň na 

Pohroní. - Roč. 27/15, č. 40 (2018), s. 2.    

Bajanová, Eva 

Tekovská knižnica čaká na čitateľov s novými knihami / Eva Bajanová. - Fotogr. - In: 

Slovenská brána. - Roč. 28 (68), č. 17 (2018), s. 11. 

 

-med- 

Tekovská knižnica v Leviciach... / -med-. - Fotogr. - In: Slovenská brána. - Roč. 28 (68),            

č. 10 (2018), s. 12. 

 

Medzihradská, Anna 

Ak knižnica nemá čo požičať, potom je už veľmi zle... / Anna Medzihradská. - Fotogr. - In: 

Slovenská brána. - Roč. 28 (68), č. 7 (2018), s. 3. 

 

Medzihradská, Anna 

Storočie spomienok v Tekovskej knižnici v Leviciach / Anna Medzihradská. - Fotogr. - In: 

Slovenská brána. - Roč. 28 (68), č. 6 (2018), s. 7. 

 

 



 

Macáková, Adriana 

Deti objavujú Levice v minulosti / Adriana Macáková. - Fotogr. - In: Novinky z levickej 

radnice. - Roč. 15, č. 2 (2018), s. 5. 

 

 

Medzihradská, Anna 

Týždeň slovenských knižníc 2018 v Tekovskej knižnici / Anna Medzihradská. - Fotogr. - 

In: Slovenská brána. - Roč. 28 (68), č. 5 (2018), s. 2. 

 

Medzihradská, Anna 

Výzva OBJAVUJEME LEVICE V MINULOSTI mala úspech / Anna Medzihradská. - 

Fotogr. - In: Slovenská brána. - Roč. 28 (68), č. 5 (2018), s. 7. 

 

Macáková, Adriana 

Objavujú Levice v minulosti / Adriana Macáková. - In: Týždeň na Pohroní. - Roč. 27/15, č. 

9 (2018), s. 7.  

 

-red- 

Fond na podporu umenia prispel k modernizácii knižníc / -red-. - In: Slovenská brána. - 

Roč. 28 (68), č. 2 (2018), s. 6. 

 

Okrem uvedených edičných titulov TK pripravila a zabezpečila v rámci propagácie 

knižničných služieb: 

- diplomy k vyhodnoteniu súťaže Čítam, čítaš, čítame, 

- propagáciu knižnice a knižničných podujatí prostredníctvom bannerov, tlačených 

letákov, pozvánok, plagátov a násteniek v priestoroch knižnice aj v regionálnych médiách, 

- zverejňovanie a propagáciu podujatí na webovej stránke knižnice, na Facebooku a na 

knihovníckom portáli INFOLIB. 

 

V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie 
 

TK pracuje v plnoautomatizovanom režime v knižničnom programe DAWINCI od 

konca roku 2008. Program DAWINCI firma SVOP prispôsobila požiadavkám TK. Knižnica 

program prevádzkuje na základe zmluvy o outsourcingu. 

Knižnica sa nachádza v centre a v širšom centre mesta v dvoch od seba vzdialených 

objektoch. V týchto budovách a tiež v priestoroch pobočky na sídlisku Vinohrady má 

knižnica mikrovlnné pripojenie na internet. To umožňuje on-line prístup všetkých oddelení,  

poskytujúcich služby. Knižnica má internetové pripojenie s garantovanou rýchlosťou 8 000 

kb/s bez agregácie. Od r. 2007 poskytuje knižnica automatizované KIS už aj v priestoroch 

pobočky Vinohrady, kde však má oveľa pomalšie pripojenie ako v oddeleniach v meste.  

Všetci pracovníci knižnice majú zabezpečený prístup k internetu. Všetky oddelenia 

odboru služieb TK poskytujú internetové služby aj pre verejnosť. Internetové služby knižnice 

prešli od roku 1998 dynamickým vývojom. Od roku 2007 do 11.4.2014 knižnica poskytovala 

verejnosti prístup k internetu na 16 ks PC bezplatne (z nich 8 bolo majetkom SNK v Martine), 

SNK vrátením tzv. „tenkých klientov“ a tlačiarne ukončila národný projekt Informatizácia 

knižníc. V októbri 2014 však knižnica získala 8 ks kompletných PC pre verejnosť a tlačiareň 

z VÚC Nitra a presunula pre verejnosť ďalšie 2 ks PC, teda spolu 10 ks PC, na ktorých 

poskytuje verejnosti internetové služby a služby on-line katalógu. 
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Aj v roku 2018 prevádzku a bežnú údržbu výpočtovej techniky zabezpečoval správca 

siete, iba v prípade väčších porúch, prípadne potrebnej výmeny súčiastok TK využíva služby 

servisu výpočtovej techniky. 

V roku 2018 mala TK k dispozícii rovnako 32 ks PC. Z tohto počtu majú pracovníci 

knižnice k dispozícii rovnako 21 PC pre pracovníkov a 10 ks PC majú k dispozícii 

používatelia. Knižnica má 1 PC mimo prevádzky v sklade. TK má k dispozícii aj 5 ks 

multifunkčných zariadení (tlačiareň so skenerom), 19 ks tlačiarní, 3 ks notebookov a 3 ks 

projektorov.  

V hudobnom kabinete má knižnica televízor, 2 ks hi-fi veže a DVD rekordér. Zo 

Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči má knižnica PLEXTALK, ktorý umožňuje 

nevidiacim a slabozrakým používateľom hlasné čítanie CD-rom-ov priamo v knižnici, 

prípadne po jeho vypožičaní aj doma. Okrem toho je v kabinete gramofón Smarton s USB 

výstupom a 1 PC so softvérom pre nevidiacich a slabozrakých používateľov JAWS               

a MAGIC. 
  

VI. Priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcia  
 

Priestorové podmienky v m² Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Výpožičné miesta 461,91 461,91 0,00 

Študovne a čitárne 212,31 212,31 0,00 

Neverejné priestory 402,38 402,38 0,00 

Celková plocha knižnice 1076,60 1076,60 0,00 

 

Pomer voľného a viazaného výberu: 98,14:1,86% 

 

TK pôsobí v nevyhovujúcich priestoroch. Hoci nikdy nemala dostatok priestorov, 

z pôvodných 1 466,86 m² jej zostalo už iba 1 076,60 m², čo je až o 390,26 m² menej! ÚNSK 

mal už dávno vyriešiť priestorové požiadavky knižnice novou účelovou budovou. Napriek 

intenzívnemu hľadaniu (niekoľko rokov) priestorov na umiestnenie knižnice v jednej budove 

sa tento zámer, bohužiaľ, zatiaľ nepodaril.   

Od februára 2012 je TK umiestnená v 2 budovách, pričom v jednej budove je 

správcom majetku NSK. V budove v správe knižnice sa nachádza oddelenie beletrie.            

V septembri 2014 TK začala realizáciu rozsiahlej rekonštrukcie tejto budovy, ktorá mala byť 

ukončená do marca 2015. Prvá etapa rekonštrukcie bola ukončená až koncom decembra 2016. 

Knižnica opakovane reklamovala u firmy Levstav hydroizolačný systém budovy, ktorý nebol 

správne urobený a ďalšie nedostatky, ktoré realizátor stavby dodnes neodstránil.  Z toho 

dôvodu sa TK nemohla presťahovať do zrekonštruovaných priestorov. Oddelenie beletrie je 

preto ešte stále dočasne umiestnené v nevyhovujúcich náhradných priestoroch s oveľa 

menšou rozlohou. Navyše po realizácii prvej etapy rekonštrukcie budovy TK nemá šancu 

realizovať 2. etapu rekonštrukcie a v rámci nej presťahovať prenajaté kancelárie 

s celodennými letnými teplotami vysoko nad 30°C do budovy v správe knižnice. V tomto 

roku ÚNSK začal problémy s rekonštrukciou riešiť  za účasti zhotoviteľa stavby, odborníka 

na odvlhčovanie a na základe projektu sanácie  vlhkosti a súdnoznaleckého posudku dohodli   

s firmou LEVSTAV nový termín odovzdania budovy 30.4.2019.  

Oddelenie odbornej literatúry je po nútenom sťahovaní v roku 2012 umiestnené       

v CK Junior. V OOL sa do súčasných priestorov na prízemí nezmestí celý KF, preto je časť 

cudzojazyčnej literatúry umiestnená na 4. poschodí v hudobnom kabinete. Navyše OOL prišlo 

o pomerne veľkú študovňu a čitáreň. OOL síce získalo bezbariérový prístup, ale sťahovaním 

prišlo nielen o počítače pre verejnosť, študovňu a čitáreň (zostalo iba torzo), ale aj o časť KF, 



 

skladové priestory a sociálne zariadenie. V nových priestoroch nie je k dispozícii voda, ani 

WC! 

Oddelenie literatúry pre deti je umiestnené v budove CK Junior a vstup do 

oddelenia je bezbariérový, zabezpečený nájazdovou rampou. OLD je konečne vybavené 

novým účelovým nábytkom, ale priestory je potrebné neustále opravovať kvôli padajúcim 

omietkam a vlhkosti.  

V tej istej budove na 4. poschodí je umiestnené regionálne oddelenie, hudobný 

kabinet, odbor služieb, oddelenie akvizície a metodiky, ekonomické oddelenie 

a riaditeľstvo, všetky prístupné výťahom. Vo všetkých oddeleniach a kanceláriách na 

poschodí počas horúcich letných dní teplota denne vysoko prekračuje 30 °C, niekedy 

dosahuje až 40 °C, pretože budova nie je klimatizovaná. Tieto priestory sú pre pracovníkov 

a návštevníkov knižnice hygienicky nevyhovujúce a zdravotne neúnosné najmä kvôli tomu, 

že v posledných rokoch sa horúce obdobie predlžuje takmer na polovicu roka! Navyše pri 

dažďoch sú priestory mokré cez netesniace okná a vo vykurovacom období sa pokazil 

v riaditeľni radiátor a zaplavil polovicu kancelárie. V lete kancelárske priestory potom 

vytopila havária prasknutého prívodu vody na 5. poschodí, ktorá vytopila nábytky, žalúzie 

a koberce v riaditeľni so sekretariátom a koberce v priestore odboru služieb, regionálnom 

oddelení, ekonomickom oddelení a v registratúre. Postihnuté kancelárie najskôr MsKS dalo 

vymaľovať a potom TK vybavila potrebným novým nábytkom, žalúziami a kobercami. 

Všetci pracovníci knižnice napriek problémom a nevyhovujúcim pracovným 

podmienkam stále veria a dúfajú, že aj Levice raz budú mať kultúrny stánok v podobe novej 

budovy knižnice. 

 

VII. Personálna oblasť 
 

V roku 2018 nastali v knižnici 4 personálne zmeny. Jedna pracovníčka nastúpila na 

MD, 1 pracovníčka nastúpila na jej pracovné miesto knihovníčky. Jedna pracovníčka odišla 

do starobného dôchodku a na miesto knihovníčky nastúpila  nová pracovníčka. 

 

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Počet odborníkov-knihovníkov 18 18 0 

Z toho počet VŠ 5 4 1 

Z toho počet SŠ 13 14 -1 

Počet ostatných pracovníkov 6 6 0 

Z toho VŠ 1 1 0 

Z toho počet SŠ 3 3 0 

Z toho počet  SOU 2 2 0 

Počet pracovníkov/prepočítaný  24/23,10 24/23,20 0/0,10 

 

Priemerná mzda pracovníkov k 31.12.2018 bola 932,25 € (+56,56).  

Priemerná mzda pracovníkov sa zvýšila o 4,8% oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu 

zvýšenia platov všetkých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1. 2018. 

Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2018 bol 49,83 (-0,71) rokov. 

Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2018 bol 49,00 (-1,22)  ) rokov. 
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VIII. Finančné zabezpečenie  (Príl. č. 2) 
 

Rozpočet v € Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Pôvodný rozpočet 440 911,00  416 363,00  24 548,00  

Upravený rozpočet 454 870,55  433 126,50  21 744,05  

Rozdiel 13 959,55  16 763,50  -2 803,95  

 

TK mala v roku 2018 pôvodne schválený rozpočet vo výške 440 911,00 €  

(+24 548,00) a 16 000,00 € (-1 842,36) z vlastných príjmov. Rozpočet bol navýšený 

zvýšenými tarifnými stupnicami zamestnancov, finančnými prostriedkami 5 000,00 € na 

doplňovanie KF a sumou 14 400,00 € na úhradu nájomného za oddelenie beletrie.  

Rozpočet bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na 454 870,55 € 

(+21 744,05). Rozpočet bol zvýšený o 1 431,05 € na spolufinancovanie 3 projektov z FPU,     

3 500,00 € na výmenu kotla, 6 028,00 € na prevádzkové náklady a odchodné pracovníčky do 

dôchodku a o 3 000,00 € na odstránenie havarijného stavu po vytopení. 

V roku 2018 bol presunutý zostatok nevyčerpaných prostriedkov z FPU z roku 2017 

v sume 8 000,00 € na projekt Revitalizácia knižničného nábytku a TK získala na rok 2018  

2 800,00 € na projekt Dospievajme s knihou a 15 000,00 € na projekt „Novinky v knižnici“. 

TK získala tiež 500,00 € z rozpočtu mesta Levice na projekt Viac kníh, viac múdrosti. 

V roku 2018 TK nedostala rozpočet na kapitálové výdavky.  

 

Dotácia v  € Rok 2018 Rok 2017 Rozdiel 

Pôvodná dotácia 424 911,00  399 363,00  25 548,00  

Upravená dotácia 438 870,55  418 426,50  20 444,05  

Rozdiel 13 959,55  19 063,50  -5 103,95  

 

Pôvodná dotácia TK bola v roku 2018 vo výške 424 911,00 € (+25 548,00), teda vo 

výške pôvodného rozpočtu bez vlastných príjmov v sume 16 000,00 € (-1 842,36). Táto 

dotácia bola neskôr upravená  rovnako, ako bol upravený rozpočet. TK požiadala o zníženie 

vlastných príjmov z dôvodu nenaplnenia plánovaných príjmov organizácie.  

 

IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky 

 

V roku 2018 TK pripravila 4 projekty do FPU v celkovej sume 50 555,00 €, z ktorých 

získala 18 300,00 €. Knižnica pripravila projekt v programe 5.1.1 Odborná činnosť knižníc 

pod názvom „Modernizácia knižnice“ v požadovanej sume 26 378,00 € na výrobu 

knižničného nábytku, ktorý FPU nepodporil. Druhý projekt v programe  5.1.2 Podujatia 

a vzdelávacie aktivity pod názvom „Dospievajme s knihou“ v požadovanej sume 4 177,00 € 

FPU podporil čiastočne sumou 2 800,00 €. Tretí projekt 5.1.3 Akvizícia knižníc pod názvom 

„Novinky v knižnici“ v požadovanej sume 15 000,00 € na nákup KF podporil  FPU v plnej 

výške 15 000,00 €. Štvrtý projekt „Viac kníh, viac múdrosti“ podporilo mesto Levice 

z požadovaných 5 000,00 € sumou 500,00  €.  

Na rok 2019 TK pripravila 2 projekty v programe 5.1.3 Podujatia a vzdelávacie 

aktivity pod názvom Knižnica „dospelákom“ v požadovanej sume 3 250,00 € a Projekt 

čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame – 27. ročník v požadovanej sume 11 950,00 €. 

TK pripravila pre OZ Hlas knižnice 3 projekty v požadovanej sume  2 760,00 €, na 

ktoré OZ získalo 1 710,00 €. OZ nezískalo dotáciu od Raiffeisen Bank Gesto pre mesto 

v sume 1 000,00 € na pokračovanie projektu „Objavujeme mesto Levice v minulosti“.         



 

OZ získalo dotáciu Mesta Levice na projekt „Hravé čítanie detí“ 885,00 € z rovnakej sumy 

na nákup ruksakov na chrbát pre deti, nafukovacie sedacie vaky a ceny do súťaže. Z fondu 

primátora mesta Levice získalo OZ ďalšiu dotáciu 150,00 € z požadovaných 200,00 € na 

nákup magnetickej tabule a vyplatenie honoráru na podujatie „Kyberšikana“. Ďalšiu dotáciu 

získalo OZ z Dotačného systému NSK podporou projektu „Čítam, čítaš, čítame“  na nákup 

cien do súťaže v sume 675,00 € z rovnakej sumy. 

 

 

X. Knižnice a spolková činnosť 
 

TK je od roku 2000 členom medzinárodnej organizácie knižníc Unesco Network                 

of  Associated Libraries – UNAL. Knižnica je aj kolektívnym členom  Slovenskej národnej 

skupiny IAML, medzinárodnej asociácie hudobných knižníc.  

Knižnica je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 

a Slovenskej asociácie knižníc. Pracovníci knižnice sa aj v tomto roku zúčastňovali všetkých 

odborných a vzdelávacích podujatí, organizovaných obidvomi knihovníckymi organizáciami.  

 

XI. Medzinárodná knižničná spolupráca 
 

V roku 2018 sa 3 pracovníčky našej knižnice zúčastnili exkurzie do Mestskej 

knižnice v Znojme, ktorej  organizátorom bola Krajská pobočka SSKK Nitra.  

 
 

 

        Mgr. Jana Holubcová, v. r. 

riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach 

 

V Leviciach, 18.1.2018 
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           Príloha  č. 1

            

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

 

Názov podujatia: Počet Organizované: 

J. Hatrik: Medzi trpaslúšikmi - spoznávanie rozprávkovej 

krajiny tónov (doplnková hudobná hodina s metodikou)  
pre mládež 

Domček, domček, kto v  tebe býva? (dramatizácia rozprávky) 14x pre deti 

Budkáčik a  Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera 

Hronského) 
16x pre deti 

Trojhviezdie najznámejších bájkarov (Ezop, J. de La 

Fontaine, I. A. Krylov) 
11x pre deti 

Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie 

o povestiach nášho regiónu) 
19x pre deti 

Heviho škola tvorivosti (literárna hodina venovaná tvorbe 

Daniela Heviera pre deti) 
7x pre deti 

Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových rozprávok 

(rozprávková hodina) 
13x pre deti 

Gabriela Futová - obľúbená autorka skvelých príbehov 

o deťoch a pre deti  (literárna hodina) 
3x pre deti 

O veľkej repe (dramatizácia slovenskej rozprávky v úprave 

Ľudmily Hrdinákovej) 
13x pre deti 

O Guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie 

Ďuríčkovej) 
27x pre deti 

Relax s knihou (podujatie pre seniorov) 12x pre dospelých 

KBL 22x pre mládež 

KIV 85x pre deti 

Zimné hádanky (tematická hodina) 3x pre deti 

Čo je rozprávka (literárna hodina) 6x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Slovenský detský rok 6x pre deti 

Krista Bendová (literárna hodina) 3x pre deti 

Valentín v knižnici s tvorbou autorov ľúbostnej poézie  pre dospelých 

Predstavím vám knižnicu. Deň otvorených dverí na škole  pre dospelých 

Jules Verne (literárna hodina)  pre deti 

Ježko Jožko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa  

Pavloviča) 
6x pre deti 

O Pampúšikovi (dramatizácia rozprávky v úprave Ľudmily 

Hrdinákovej) 
16x pre deti 

Ako poznám knihy a knižnicu (literárne kvízy zamerané na 

knižnično-informačnú výchovu) 
47x pre deti 

Čo som čítal (literárne kvízy k  súťaži Čítam, čítaš, čítame) 42x pre deti 

Deň ľudovej rozprávky 2018 2x pre deti 

Mytológia v hudbe, hudba v mytológii V. Mytológia Číny 

(audiovizuálne podujatie) 
 pre dospelých 

Stretnutie s poprednými slovenskými spisovateľkami Evou 

Avou Šrankovou a Janou Chmelovou 
 pre dospelých 



 

Objavujeme Levice v minulosti (slávnostné ocenenie víťazov 

súťaže) 
 pre deti a dospelých 

Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka 

(zábavná hovorená bibliografia pre deti) 
7x pre deti 

Koza odratá a jež (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 
11x pre deti 

Noc s Andersenom 2018 – podujatie zamerané na aktívne 

trávenie voľného času detí v knižnici 
 pre deti 

Storočie spomienok (podujatie k Týždňu mozgu 2018) 2x pre dospelých 

Muzikál (tematická hodina)  pre deti 

Zo života zvierat (tematická hodina)  pre deti 

Bystré hlavičky (riešenie hlavolamov a rébusov) 4x pre deti 

Týždeň hlasného čítania. Hlasné čítanie v knižnici 6x pre deti 

Hviezdoslavov Kubín (súťaž v prednese poézie a prózy)  pre deti 

Deň vody 2018 (tematická hodina)  pre deti 

Jarné zvyky a tradície (rozprávanie o tradíciách) 3x pre deti 

Zvyky a tradície Veľkej noci  pre dospelých 

Mini kurz práce na počítači pre seniorov  pre dospelých 

Brémski muzikanti (dramatizácia rozprávky bratov 

Grimmovcov) 
4x pre deti 

Dobre vidím iba srdcom (literárna hodina venovaná A. de 

Saint-Exupérymu a jeho dielu Malý princ) 
3x pre deti 

Les ukrytý v knihe 2018  ( celoslovenský projekt) 7x pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Večera u kráľa 3x pre deti 

Muzikál – Discopříběh (tematická hodina)  pre deti 

Kyberšikana (podujatie zamerané na prevenciu bezpečného 

používania internetu) 
 pre mládež 

Tréning pamäti  (aktivizačný program na zlepšenie 

pamäťových schopností) 
 pre dospelých 

O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 
11x pre deti 

Jana Šulková – stretnutie so slovenskou spisovateľkou  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Websterovci 3x pre deti 

Miloš Macourek (literárna hodina) 2x pre deti 

Mária Ďuríčková (literárna hodina)  pre deti 

Čo je komiks (literárna hodina)  pre deti 

Johny Peťko  - prezentácia knihy Démon Chlast I.  pre dospelých 

Deň, kedy sa mlčalo (zážitkový workshop)  pre deti 

Ázia – prezentácia fotografií Jaroslava Burjaniva  pre deti 

Noc literatúry 2018 (projekt realizovaný v rámci Dní mesta)  pre dospelých 

Máj – mesiac lásky (čítanie ľúbostnej poézie)  pre mládež 

Celé Slovensko číta deťom  pre deti 

Týždeň čítania deťom „ Vyšehrad číta deťom“  pre deti 

Čítam, čítaš, čítame - vyhodnotenie 26. ročníka súťaže  pre deti 

Zuzana Štelbaská – stretnutie so slovenskou spisovateľkou  pre deti 

http://www.kniznicalevice.sk/o-nas/fotogaleria/galeria-mozgovy-jogging-hry-s-pamatou-pre-studentov-strednych-skol-11-6-15-6-2018-c
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Mozgový jogging - Hry s pamäťou 4x pre mládež 

Exkurzia za informáciou 4x pre deti 

Sladké vysvedčenie v knižnici  pre mládež 

Významní skladatelia rakúskeho a nemeckého pôvodu  pre mládež 

Muzikál – Rebelové (tematická hodina)  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Láskavé rozprávky  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Ďuro a Muro idú do 

školy 
 pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Deduško ešte 

rozprávaj 
 pre deti 

Prednáška a praktická ukážka rešeršovania v KIS3G  pre mládež 

Zabav sa v knižnici (zábavné formy trávenia voľného času)  pre deti 

Hravé čítanie v tráve (outdoorové prázdninové čítanie detí)  pre deti 

Hravé čítanie pre -násťročných s podtitulom Môj knižný 

hrdina na javisku  
 pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Malý muž 3x pre deti 

Deň našej poézie (prezentácia poetickej tvorby regionálnych 

autorov) 
2x 

pre deti, mládež a 

dospelých 

Prvá pomoc (tematická hodina) 3x pre deti 

Čítanie s porozumením a pochopením textu v knihe Čenkovej 

deti 
 pre deti 

Kyberšikanovanie.sk (stretnutie s autorom projektu Mirom 

Drobným) 
 pre deti 

O veľkej repe (dramatizácia slovenskej rozprávky v úprave 

Ľudmily Hrdinákovej) 
6x pre deti 

Stretnutie so slovenskou spisovateľkou pre deti a mládež 

Andreou Gregušovou 
 pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy V modrej izbičke  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Šťastenko a Zlomor  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Teta Agáta a jej 

mačacia sedmička 
 pre deti 

Ezopove bájky (literárna hodina)  pre deti 

Povesť (literárna hodina)  pre deti 

O Pichuľkovi, Svetluške a  mravcoch Pobehajcoch 

(dramatizácia knihy Ruda Mórica) 
8x pre deti 

Stretnutie so slovenskou spisovateľkou pre deti a mládež 

Lenou Riečanskou 
 pre deti a mládež 

Budovanie republiky alebo keď 100 znamená 99 (prednáška)  pre mládež 

Liečebné hladovanie (prednáška RNDr. Jozefa Valuchu CSc.)  pre dospelých 

Rozhodovanie (workshop realizovaný NO Post Bellum) 2x pre deti a mládež 

Storočie spomienok (multimediálne podujatie) 3x pre dospelých 

Vianoce v  knihách pre deti (literárna hodina spojená                     

s hovorenou bibliografiou) 
8x pre deti 

Adventné tvorivé čítanie s autorkou Zorou Žatkovou  pre deti 

Celé Slovensko číta deťom. Adventné čítanie. Mamičky na 

MD čítajú deťom 
 

pre deti a pre 

dospelých 



 

Celé Slovensko číta deťom. Adventné čítanie: Vianočná 

kniha 
4x pre deti 

Vianočná chrípka (dramatizácia rozprávky z knihy Moja 

najkrajšia vianočná knižka) 
8x pre deti 

Mikuláš v knižnici  pre dospelých 

Vianočné tvorivé dielne pre dospelých čitateľov  pre dospelých 

Literatúra faktu a jej predstaviteľ Vojtech Zamarovský  pre deti 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Vianočné dni 12 

príbehov a 12 dobrôt na 12 dní 
3x pre deti 

Spyri Johanna: Heidi (literárna hodina)  pre deti 

Šaliansky Maťko ( 25. ročník súťaže v prednese slovenskej 

povesti) 
 pre deti 

Charles Dickens: Vianočná koleda (literárna hodina) 3x pre deti 

Eva Kostolányiová (hudobný medailón)  pre dospelých 
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