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I. Úlohy a miesto kniţnice, vzájomná koordinácia a kooperácia 
 

 Tekovská kniţnica v Leviciach ako verejná regionálna kniţnica plnila v roku 2010 

všetky funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2010. Kniţnica 

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

vzdelávacím a informačným centrom kniţníc v levickom regióne. V súvislosti s rozširovaním 

ponuky sluţieb sa kniţnica  postupne pretvára na komunitné centrum. 

Na území regiónu Tekovská kniţnica (TK) koordinovala činnosť 90 kniţníc a  3 

pobočiek a uţšie spolupracovala s 8 obecnými kniţnicami.  

Všetky odborné činnosti kniţnice, vrátane poskytovania kniţnično-informačných 

sluţieb sú v Tekovskej kniţnici plne automatizované. Napriek nevhodnému umiestneniu v 

troch objektoch v rôznych častiach mesta majú všetky oddelenia sluţieb on-line pripojenie k 

internetu, čo umoţňuje komplexné poskytovanie kniţnično-informačných sluţieb pre 

čitateľov TK. Čo však kniţnicu znevýhodňuje oproti iným kniţniciam na Slovensku je fakt, 

ţe je kniţnica umiestnená aţ v 3 budovách v širšom centre mesta. Kniţnica stále nemá svoju 

vlastnú budovu a z jednej prenajatej budovy sa bude musieť čo nevidieť sťahovať. 

Napriek problémom s umiestnením, ťaţkej ekonomickej nestabilite a obdobiu 

dlhotrvajúceho zhoršeného financovania sa kniţnica snaţila poskytnúť čo najlepšie sluţby 

v čo najvyššej kvalite. O to viac sa pracovníci kniţnice snaţili prichádzať s novými námetmi 

a nápadmi, ktoré sa kniţnica snaţila zrealizovať zabezpečením finančných prostriedkov 

prostredníctvom grantov a ţiadostí a bola v tomto smere úspešná.  

Pôvodný rozpočet kniţnice na rok 2010 vo výške 324.293 € bol o 5.688 € niţší oproti 

predchádzajúcemu roku. V priebehu roku bol síce tento rozpočet niekoľkokrát navýšený spolu 

o 14.226,- €, ţiaľ iba vďaka prideleným grantom a spolufinancovaniu projektov vo výške 550 

€. Schválený rozpočet bol napokon zníţený o 4.888,75 €, čo negatívne ovplyvnilo najmä 

doplňovanie kniţničného fondu a v konečnom dôsledku aj ďalšie dosiahnuté výsledky 

kniţnice.   

Iba vďaka úspešným grantom a prideleným finančným prostriedkom dokázala 

kniţnica vynaloţiť na doplňovanie kniţničného fondu 13.991,91 €. Z tejto sumy bolo 6.976,- 

€ pouţitých z grantu MK SR, 100,16 € z grantu MV SR, 1.200,- € z mimorozpočtových 

zdrojov od mesta Levice, z vlastných zdrojov 5.294,30 € a iba  421,45 € z NSK, z toho iba 

21,45 € z dotácie NSK a 400,-  € zo spolufinancovania projektu. 

Pri príprave podujatí sa kniţnica viac ako kedykoľvek predtým snaţila spolupracovať 

s rôznorodými organizáciami, inštitúciami, ale aj s „priateľmi kniţnice“. Kniţnica najuţšie 

spolupracovala s tradičnými partnermi: materskými, základnými a strednými školami 

a kniţnicami v regióne, s Mestským kultúrnym strediskom, Tekovským múzeom, 

Regionálnym osvetovým strediskom, Domom detí a mládeţe, Mestskou políciou, 

Ţelezničnou políciou, vydavateľstvom SB Press, Základnou organizáciou Únie nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska, Klubom abstinujúcich alkoholikov Nový začiatok a Krajským 

osvetovým strediskom v Nitre. Okrem osvedčených  partnerov kniţnica čoraz častejšie 

spolupracovala s inštitúciami, či jednotlivcami  mimo nášho regiónu - s Linkou detskej istoty, 

s vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom, spisovateľmi, ale aj s obyvateľmi nášho 

mesta a regiónu. Mnohými podujatiami, organizovanými pre obyvateľov mesta a regiónu,  

spolu s nimi a pre nich sa kniţnica snaţila v meste oţiviť komunitnú činnosť, čo sa jej 

v tomto roku  mimoriadne darilo. O svoje skúsenosti s komunitnými aktivitami sa naša 

kniţnica podelila prezentáciou na medzinárodnom odbornom seminári Komunitná kniţnica 

IV. v Krajskej kniţnici Juraja Fándlyho v Trnave. 

Aj v tomto roku sa kniţnica zapojila do 3. ročníka celoslovenského čitateľského 

maratónu Čítajme si..., ktorý spoluorganizuje Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore 

UNICEF a Slovenská asociácia kniţníc. 
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TK sa v  roku 2010 zapojila do XI. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň 

slovenských knižníc s mottom „Kniţnice pre všetkých“, ktoré sa jej v tomto roku podarilo 

skutočne naplniť. Kniţnica pripravila pre verejnosť mnoţstvo podujatí, ktoré mohli navštíviť 

rôzne vekové kategórie pouţívateľov a návštevníkov.  Tento rok kniţnica otvorila TSK 

protidrogovým podujatím pre študentov stredných škôl  Nový začiatok v spolupráci s PhDr. 

Soňou Kosorínovou a s členmi rovnomenného klubu abstinujúcich alkoholikov.  

V spolupráci s Pedagogickou a sociálnou akadémiou pripravila kniţnica podujatie 

v rámci Európskeho boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Svojou sugestívnou 

prednáškou na tému Chudoba a sociálne vylúčenie v širších súvislostiach Mgr. Roman 

Dţambazovič PhD. z Katedry sociológie FiFUK v Bratislave rozpútal so študentami diskusiu 

na tému, o ktorej sa beţne veľa nehovorí. 

Pre hudobných „fajnšmekrov“ pripravila kniţnica tentokrát audiovizuálne podujatie 

s Ing. Ladislavom Némethom Nálady v hudbe, ktorý sa postaral o hudobnú časť podujatia. 

O vizuálnu prezentáciu sa postarala pracovníčka našej kniţnice Andrea Gőczeová. Ţivý 

koncert skupiny Gero Jazz Quartet dotvoril príjemnú podvečernú atmosféru vydareného 

podujatia. 

Kniţnica sa snaţila pripraviť pre kaţdého niečo a v tomto duchu pozvala seniorov na 

stretnutie Tajomstvo zdravia s ľudovou liečiteľkou Zuzanou Tóthovou, ktoré zaujalo aj 

mladších poslucháčov. 

Zlatým klincom programu TSK bol Literárny klub Kolomana Kertésza Bagalu. 

V spolupráci s Mgr. Pavlom Matejovičom PhD., autorom monografie Ivan Kadlečík 

spoločne so samotným spisovateľom Ivanom Kadlečíkom predstavili vydavateľ s autorom 

významného slovenského spisovateľa a jeho dielo z rôznych uhlov pohľadu. 

Tradičným zakončením TSK bola Noc s Andersenom. Kniţnica sa do tohto  

medzinárodného projektu zapojila uţ po siedmykrát. Aj tento rok sa v kniţnici v nezvyklom 

večernom čase stretlo 28 detí, pre ktoré kniţnica pripravila v spolupráci s PaSA  

nezabudnuteľnú noc. Deti čítali a pozerali rozprávky, ktoré si pre ne pripravili študenti-

animátori voľného času, spievali si, zabávali sa a tieţ si oprášili svoje vedomosti. Deťom sa 

mimoriadne páčil fakľový sprievod nočnými Levicami a návšteva Tekovského múzea. 

Spestrením nočného programu boli aj ukáţky práce policajta s jeho psom. Na záver dňa deti 

tradične hľadali poklad, čo sa im úspešne podarilo. 

Kniţnica sa uţ po tretíkrát zapojila do celoslovenského podujatia Deň ľudovej 

rozprávky. Deti hľadali knihy slovenského rozprávkara v súťaţi Truhlica Pavla 

Dobšinského. 

V roku 2010 TK pripravila pre deti autorskú besedu ich obľúbenej spisovateľky 

Gabriely Futovej a deťom predstavila tieţ Veroniku Arendášovú, autorku prvotiny 

Básničky z prvej poličky.  
Kniţnica úspešne vyhodnotila uţ XVIII. ročník medzitriednej čitateľskej súťaţe detí 

Čítam, čítaš, čítame a odmenila víťazné triedy knihami. Spolu súťaţilo 49 tried s 928 deťmi. 

Kniţnica tieţ pokračovala v klubových aktivitách. Na pôde kniţnice sa stretávalo 

niekoľko klubov: literárny klub Dúha, seniorský klub Čo nového v dennej tlači, klub 

mamičiek na materskej dovolenke s bábätkami Mamiklub a detský Hevi-hevi Levi klub. 

Kniţnica aj v tomto roku pripravila okrem menších výstav aj niekoľko väčších 

a významnejších.  Pre najmenších pripravila kniţnica krásnu a nápaditú putovnú výstavu 

bábok, víl a škriatkov českej ilustrátorky a spisovateľky Vítězslavy Klimtovej Rozprávková 

krajina. V spolupráci s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov 

pripravila výstavu Najkrajší kalendár Slovenska 2010. V spolupráci s Veľvyslanectvom 

USA na Slovensku pripravila TK výstavu fotografií Barack Obama: Človek – prezident. 

Autorom fotografií je Pete Souza, dvorný fotograf Baracka Obamu. 
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V roku 2010 kniţnica zrealizovala dva mimoriadne úspešné projekty. Pri realizácii  

projektu, zameraného na prevenciu kriminality kniţnica spolupracovala s Okresným 

riaditeľstvom Policajného zboru v Leviciach - s odborom prevencie, s klinickou 

psychologičkou PhDr. Soňou Kosorínovou a Klubom abstinentov Nový začiatok. Projekt 

Buď v pohode realizovala kniţnica s dvomi vybranými triednymi kolektívmi z PaSA a SOŠ 

v Leviciach, ktoré sa počas školského roka stretávali v kniţnici v pravidelných týţdenných 

intervaloch. Tento projekt pripravila a realizovala odborne vyškolená pracovníčka TK Eva 

Bajanová. O tento projekt prejavila záujem aj Levická televízia.   

V roku 2009 a 2010 kniţnica odborne vyškolila knihovníčku Evu Bajanovú na 

seniorské tréningy pamäti. V roku 2010 kniţnica začala realizovať v spolupráci s OZ Hlas 

kniţnice cyklus  podujatí pod názvom Tréningy pamäti a vitality pre seniorov. O tento 

projekt prejavila verejnosť mimoriadny záujem najmä vďaka Levickej televízii, ale aj TV 

Markíza, ktoré nakrútili zaujímavé reportáţe z týchto tréningov. Tekovská kniţnica realizuje 

tieto tréningy vedené vlastným pracovníkom ako prvá kniţnica na Slovensku. 

V roku 2010 kniţnica vďaka svojim úspešným projektom dokázala vylepšiť nielen 

počítačové vybavenie kúpou 8 PC, vybaviť kniţnicu 3 laserovými tlačiarňami, 5 snímačmi 

čiarového kódu, multimediálnym projektorom, ale aj 9 hasiacimi prístrojmi. 

Vďaka sponzorským príspevkom dokázala kniţnica zabezpečiť závesný výstavný 

systém v Literárnom klube, materiál na tvorivé dielne a sladké odmeny pre deti. V spolupráci 

s OZ Hlas kniţnice TK získala nový informačný systém v oddelení literatúry pre deti, stôl pod 

PC, ale tieţ ceny na vyhodnotenie súťaţe Čítam, čítaš, čítame, wifi pripojenie v oddelení 

odbornej literatúry,  potrebný materiál  na tréningy pamäti a KF. OZ tieţ uhradilo výdavky, 

spojené s besedami so spisovateľmi. TK získala sponzorstvo v sume 1.400 €.   

Okrem vyriešenia priestorových problémov kniţnice a výmeny osobného automobilu 

TK splnila všetky plánované ťaţiskové úlohy. Vyriešenie priestorových problémov a kúpa 

automobilu však záleţí najmä od ÚNSK, zastupiteľstva NSK a tak trochu aj od mesta Levice. 

Jedine v prípade spoločného postupu všetkých zainteresovaných bude moţné dospieť 

k uspokojivému riešeniu. 

Kniţnica v tomto roku splnila všetky plánované úlohy okrem vydania edičného titulu 

Ľudové zvyky a obyčaje levického regiónu, ktorý sa medzičasom rozrástol na obsiahlu 

publikáciu a je pripravený v tlači. 

Kniţnica v roku 2010 celou svojou činnosťou a všetkými svojimi aktivitami napĺňala 

myšlienku kniţnice ako komunitnej inštitúcie. Stala sa skutočným komunitným centrom 

rôznych vekových, sociálnych, záujmových, ale aj ďalších skupín ľudí ţijúcich, pracujúcich, 

resp. študujúcich v našom meste. Bohaté aktivity a kvalitnú činnosť dokázala naša kniţnica 

realizovať iba vďaka zodpovedným a najmä kreatívnym pracovníkom, ktorí sú schopní a 

ochotní  pracovať s minimálnym finančným ohodnotením.  
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II. Základné činnosti kniţnice 

 
1. Kniţničný fond 

 

Prírastok KF rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Plán prírastku 3 000 3 500 -500 

Prírastok KF  2 817 3 695 -878 

Rozdiel -183 195 -378 

 

Rok 2010 bol v oblasti doplňovania KF poznamenaný krízovým reţimom. Napriek 

svojej snahe kniţnica nedokázala zopakovať výsledky z predchádzajúceho roku. Kniţnica 

doplnila KF o 2 817 kn. j. (-183), čo je o 878 kn. j. menej oproti r. 2009.  Tento prírastok 

dokázala kniţnica zabezpečiť najmä vďaka získaným grantom.  

Kniţnica, rovnako ako v predchádzajúcom období, ani v roku 2010 nemala na 

doplňovanie KF dostatok finančných prostriedkov. TK výrazne pomohli granty z MK SR 

a kultúrne poukazy, ale aj dotácia od mesta Levice. Kniţnica v tomto roku tieţ uzavrela 

zmluvu so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s., finančné plnenie však získa aţ 

v budúcom roku. 

  Kniţnica sa síce celou svojou činnosťou a pripravovanými aktivitami snaţí o  

budovanie imidţu spoľahlivej a dôveryhodnej informačnej inštitúcie, chýbajúce finančné 

prostriedky k tomu však ani trochu neprispievajú. Nedostatočné a nepravidelné doplňovanie 

KF sa dlhodobo prejavuje vo všetkých oddeleniach kniţnice a rovnako ako 

v predchádzajúcom období následne ovplyvňuje všetky hlavné ukazovatele činnosti TK.  

 

Nákup KF finančne rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Z toho periodiká 3 048,90 € 3 313,36 € -264,46 € 

Z toho knihy 10 943,01 € 13 273,25 € -2 330,24 € 

Nákup KF spolu 13 991,91 € 16 586,61 € -2 594,70 € 

 

Hoci kniţnica v tomto roku získala dotáciu o 2.172,75 € niţšiu, vďaka grantom 

dokázala realizovať nákup KF v sume 13.991,91 €. Z celkovej sumy kniţnica pouţila na 

nákup periodík   sumu  3.048,90 €  (-264,46 €) a knihy a ostatné dokumenty v sume 

10.943,01 € (-2.330,24 €).  

 

Nákup KF podľa finančných zdrojov rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Grant MK SR + kultúrne poukazy 6 976,00 € 6 761,00 € 215,00 € 

Grant MV (časť) 100,16 €   100,16 € 

Mesto Levice 1 200,00 € 1 807,00 € -607,00 € 

Dotácia NSK + spolufinancovanie 421,45 € 0,00 € 421,45 € 

Vlastné zdroje 5 294,30 € 8 018,61 € -2 724,31 € 

Nákup KF spolu 13 991,91 € 16 586,61 € -2 594,70 € 

 

Na nákup KF kniţnica získala 4.600,- € z grantu MK SR, 2.376,- € z kultúrnych 

poukazov, 100,16 € z grantu Buď v pohode z MV SR  a 1.200,- € od mesta Levice.  Z ÚNSK 

získala kniţnica iba 400 € na spolufinancovanie projektov a z  dotácie len 21,45 €. 

Z vlastných zdrojov pouţila kniţnica 5 294,30 €. 
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Spôsob nadobudnutia KF rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Kúpa 1 376 1 667 -291 

Dar 1 291 1 920 -629 

Náhrada 150 108 42 

Povinný výtlačok 0 0 0 

Prírastok spolu 2 817 3 695 -878 

 

V roku 2010 kniţnica doplnila KF spolu o 2 817 kn. j., z toho kúpou zabezpečila 

1 376 kn. j. (- 291) Nákup kn. j. kniţnica zabezpečovala prostredníctvom kníhkupectiev 

(vrátane internetových), kniţných distribúcií a tieţ vydavateľstiev. Kniţnica rovnako ako 

v minulosti spolupracovala s osvedčenými partnermi a nakupovala KF so zľavami aţ do 50%. 

Deficit prírastku KF bol spôsobený nedostatkom finančných prostriedkov, ale tieţ oveľa 

menším počtov darov, v porovnaní s minulým rokom. Počet darovaných kníh bol v tomto 

roku niţší z dôvodu dokončenia spracovania literatúry typu „Love story“ a „Rodokapsy“, 

ktorých väčšina uţ bola spracovaná v minulom roku.  Z počtu 1 291 (-629) darovaných kn. j. 

získala TK 61 kníh z Občianskeho zdruţenia Hlas kniţnice. Napriek spôsobu spracovania 

darom si tieto knihy vybrali pracovníci kniţnice, ale platbu realizovalo OZ. Ďalších 31 kn. j. 

darom získala kniţnica priamo od autorov a vydavateľstiev. V tomto roku mierne vzrástol 

počet náhrad stratených kníh na 150 kn. j. (+42).  

V tomto roku kniţnica získala aţ 57 regionálnych dokumentov, čo bolo spôsobené 

bohatou edičnou činnosťou jednotlivých obcí. 

Priemerná cena knihy v roku 2010 bola 7,95 € (-0,32 €). Nákup KF realizovala 

kniţnica rovnako ako v predchádzajúcom období so zľavami  15% aţ 30% a spolupracovala 

pritom najmä s osvedčenými partnermi. 

 

Štruktúra prírastku KF rok 2010 rok 2009 Rozdiel  

Odborná literatúra pre dospelých 28,90% 18,84% 10,06% 

Krásna literatúra pre dospelých 30,64% 58,29% -27,65% 

Odborná literatúra pre deti 11,07% 5,36% 5,71% 

Krásna literatúra pre deti 25,84% 15,78% 10,06% 

Ostatné dokumenty 3,55% 1,73% 1,82% 

Spolu 100,00% 100,00%   

 

V roku 2010 kniţnica zaznamenala najväčší prírastok podobne ako 

v predchádzajúcom roku krásnej literatúry pre dospelých 30,64% (-27,65%), hoci prírastok 

bol oveľa niţší kvôli menšiemu počtu darovaných kníh. Všetky ostatné percentuálne hodnoty 

sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili. Najmenší bol prírastok ostatných dokumentov. 

 

Úbytok KF rok 2010 rok 2009 Rozdiel  

Plán úbytku 1 466 1 000 466 

Úbytok KF  1 832 379 1 453 

Rozdiel 366 -621 987 

 

Kniţnica v r. 2010 vyradila 1 832 kn. j. (+1 453). V porovnaní s plánom bolo 

vyradených o 366 kn. j. viac. Vyradené boli najmä zastarané a poškodené kn. j. prevaţne po 

revízii KF oddelenia literatúry pre deti. 

Kniţnica má od roku 2005 kompletne spracovaný KF automatizovaným spôsobom, 

čím dosiahla úplné automatizované spracovanie celého kniţničného fondu. 
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 V zmysle Zákona č. 183/2000 § 13, ods. (3), písm. a) 1. v termíne od 28.6. do 

16.7.2010  kniţnica uskutočnila plánovanú revíziu KF oddelenia literatúry pre deti. 

 

Stav KF rok 2010 rok 2009 Rozdiel  

Plán stavu KF 120 500 118 150 2 350 

Stav KF 119 951 118 966 985 

Rozdiel -549 816 -1 365 

 

 Stav KF sa v tomto roku zvýšil na 119 951 kn. j. (+985) vďaka väčšiemu prírastku 

a menšiemu úbytku.  

 Počet kn. j. na 1-ho pouţívateľa kniţnice sa zvýšil aj v tomto roku na 22,05 (+1,23).  

  

2. Kniţnično-informačné sluţby 

 

Od prechodu na nový kniţničný program DAWINCI kniţnica trochu inak vykazuje 

niektoré zo svojich sluţieb. Týka sa to predovšetkým vykazovania  prolongácií výpoţičiek 

a tieţ vykazovania návštevnosti. 

Výsledky jednotlivých oddelení TK boli ovplyvnené tieţ problémami s internetovým 

pripojením v 1. polroku, ktoré narúšali plynulú prevádzku kniţnice. To bolo zrejme tieţ 

jedným z dôvodov poklesu záujmu pouţívateľov o internetové sluţby, ktorých sme v tomto 

roku zaznamenali 12 190 (-2 112). 

Kniţnici sa aj v tomto roku potvrdil pokles počtu fyzických návštevníkov a narastajúci 

počet virtuálnych návštevníkov.  

 

2.1 Pouţívatelia 

 

Používatelia KIS rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Plán registrovaných používateľov  5 700 6 150 -450 

Počet používateľov  5 439 5 715 -276 

Z toho plán používateľov do 15 r. 2 000 2 370 -370 

Z toho používateľov do 15 r. 1 893 1 974 -81 

 

 V roku 2010 TK získala 5 439 (-276) registrovaných pouţívateľov, čo je pokles počtu 

poţívateľov oproti predchádzajúcemu roku a tieţ pokles oproti plánu  (-261).  Celkový počet 

pouţívateľov sa kniţnici nepodarilo splniť kvôli poklesu všetkých kategórií pouţívateľov. 

Kniţnica v tomto roku zaregistrovala  3 546 (-195) dospelých pouţívateľov a 1 893 (-81) 

detských pouţívateľov, ktorí tvoria 34,80% (+0,26) z celkového počtu pouţívateľov.  

TK aj v tomto roku poskytovala KIS zrakovo postihnutým pouţívateľom  22 (+1). 

Kniţnica tieţ spolupracovala so základnou organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska a tieţ so Slovenskou kniţnicou pre nevidiacich v Levoči. V priestoroch kniţnice 

majú zrakovo postihnutí pouţívatelia k dispozícii PC s programami JAWS a MAGIC, vďaka 

ktorým môţu vyuţívať internet a tieţ sťahovať si zvukové knihy v MP3 formáte. Okrem toho 

môţu vyuţívať PLEXTALK na čítanie CD-rom. Tento rok kniţnica uskutočnila 2x 

premietanie komentovaných filmov. Kniţnica sa aj  naďalej snaţí propagovať všetky sluţby 

pre znevýhodnených pouţívateľov.  

Okrem zrakovo postihnutých kniţnično-informačné sluţby TK vyuţívali aj iní 

pouţívatelia so špeciálnymi potrebami, najmä s telesným a mentálnym postihnutím, ale aj 

seniori. V rámci komplexného poskytovania KIS kniţnica zabezpečovala pravidelnú 

donáškovú sluţbu imobilným pouţívateľom individuálne na poţiadanie. V priebehu roka 



 9 

kniţnicu pravidelne navštevovali aj deti zo Spojenej školy (predtým špeciálna MŠ a ZŠ), 

z detského domova a z internátu pre deti so špeciálnymi potrebami. Naša kniţnica sa venuje 

aj týmto deťom, ktoré kniţnicu rady navštevujú a pripravuje pre ne špeciálne typy hudobných 

a iných podujatí, primeraných ich schopnostiam a chápaniu. 

 

Návštevníci  rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Plán návštevníkov  75 000 80 000 -5 000 

Počet prítomných návštevníkov  51 985 54 496 -2 511 

Počet virtuálnych návštevníkov   23 580 21 068 2 512 

Počet návštevníkov spolu 75 565 75 564 1 

 

V tomto roku kniţnica zaznamenala 75 565 (+1) návštevníkov. Do kniţnice prišlo iba 

51 985 (-2 511) fyzických návštevníkov a sluţby kniţnice vyuţilo aţ 23 580 (+2 512) 

virtuálnych návštevníkov. Prostredníctvom webu aj v tomto roku pouţívatelia najčastejšie 

vyuţívali moţnosť vyhľadávania kniţničných dokumentov a ich rezervácie.  

Výpoţičný čas kniţnice bol nezmenený 49 hodín týţdenne plus 4 hodiny pre 

organizované podujatia.  

 

Upomienky rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

I. Upomienka 2 988 3 561 -573 

II. Upomienka 1 032 1 095 -63 

III. Upomienka 431 462 -31 

Pokus o zmier 117 145 -28 

Počet upomienok spolu 4 568 5 263 -695 

 

 TK v tomto roku zaznamenala celkom 4 568 (-695) upomienok, čo je pokles oproti 

predchádzajúcemu roku. Z počtu 117 (-28) pokusov o zmier zostalo nevybavených 17 (-8).  

 

2.2 Výpoţičky 

 

Výpožičky rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Plán absenčných výpožičiek 176 000 178 000 -2 000 

Absenčné výpožičky 171 785 177 314 -5 529 

Plán prezenčných výpožičiek 46 000 39 000 7 000 

Prezenčné výpožičky 50 913 47 902 3 011 

Plán počtu výpožičiek 222 000 217 000 5 000 

Počet výpožičiek spolu 222 698 225 216 -2 518 

 

V r. 2010 dosiahla kniţnica celkový počet výpoţičiek  222 698 (-2 518), čo je o 698 

výpoţičiek viac  oproti plánu. Z celkového počtu výpoţičiek je 171 785 (-5 529) absenčných 

a 50 913 (+3 011) prezenčných. Výsledky sú zhruba porovnateľné s predchádzajúcim rokom. 

Hlavnými dôvodmi niţších výkonov okrem zmeny vykazovania v novom programe boli aj 

v tomto roku nedostatočné doplňovanie KF a tieţ nevhodné umiestnenie oddelení sluţieb TK 

v nehygienických, v zime príliš studených a v lete nadmerne prehriatych priestoroch.  

Napriek niekoľkým váţnym problémom s internetovým pripojením, od ktorého závisí 

celý výpoţičný systém a napriek nepravidelnému doplňovaniu KF, pracovníci TK poskytovali 

KIS v rámci svojich moţností na veľmi dobrej úrovni a v poţadovanej kvalite, o čom svedčia 

aj pochvalné slová stoviek našich spokojných pouţívateľov, dokonca z rôznych kútov 

Slovenska.  
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Zloženie výpožičiek rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 26,75% 28,43% -1,68% 

Krásna literatúra pre dospelých 31,63% 31,53% 0,10% 

Odborná literatúra pre deti 7,58% 7,07% 0,51% 

Krásna literatúra pre deti 18,59% 18,80% -0,21% 

Periodiká 15,25% 14,17% 1,08% 

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

Z toho špeciálne dokumenty 2,04% 1,71% 0,33% 

 

Najväčší pokles TK zaznamenala vo výpoţičkách odbornej literatúry, naopak najväčší 

nárast vo výpoţičkách periodík. Okrem mierneho poklesu výpoţičiek beletrie pre deti  ostatné 

výpoţičky mierne vzrástli. 

Počet výpoţičiek na 1-ho pouţívateľa kniţnice vzrástol oproti predchádzajúcemu 

roku na 40,94 (+1,53) výpoţičiek. 

 

MVS rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Počet MVS žiadaniek 1 224,00 1 936,00 -712,00 

Počet vybavených MVS žiadaniek 1 125,00 1 599,00 -474,00 

Úspešnosť vybavenia 91,91% 82,59% 9,32% 

MMVS 0 0 0 

MVS iným knižniciam 434 348 86 

 

V tomto roku kniţnica zaznamenala 1 224 (-712) ţiadaniek o medzikniţničnú 

výpoţičnú sluţbu. Z celkového počtu ţiadaniek bolo kladne vybavených 1 125 (-474) MVS, 

čo predstavuje úspešnosť vybavenia aţ 91,91% (+9,32%). O MMVS nebol záujem.  V tomto 

roku opäť vzrástol  počet poskytnutých MVS iným kniţniciam na 434 (+86). Záujem o náš 

KF prejavili aj SNK v Martine, Akademická kniţnica ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, 

KK v Ţiline a pod. 

 

2.2 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Podujatia rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Plán podujatí 500 500 0 

Počet podujatí 627 605 22 

Z toho pre deti 500 532 -32 

          pre mládež 102 52 50 

          pre dospelých 25 21 4 

Počet účastníkov podujatí 12 498 11 973 525 

 

V roku 2010 kniţnica opäť pripravila mnoţstvo podujatí. Vzdelávacie a kultúrno-

spoločenské podujatia TK pripravovala s minimálnymi finančnými nákladmi, prípadne 

konkrétne náklady na prípravu a realizáciu podujatí získala sponzorsky. Kniţnica 

pripravovala podujatia v súlade s ťaţiskovými úlohami a pripravila aj niektoré podujatia  

mimo plánu. Kniţnica zorganizovala aţ 627 podujatí (+22) s celkovým počtom účastníkov 

podujatí 12 498 (+525). Kniţnica v rámci komunitných aktivít čoraz častejšie pripravuje 

komornejšie a adresnejšie podujatia pre menší okruh účastníkov, uzatvorených skupín a tieţ 

pre deti špeciálnych zariadení a deti materských škôl. V tomto roku kniţnica začala 

pripravovať špeciálne podujatia pre mládeţ a tieţ pre seniorov, ktoré kniţnica pripravila 

a realizovala odborne vyškolenou pracovníčkou pre takéto typy podujatí. 
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Na príprave podujatí kniţnica spolupracuje s rôznorodými organizáciami 

a inštitúciami v regióne. Okrem najuţšie spolupracujúcich a dnes uţ tradičných partnerov 

materských, základných a stredných škôl, to boli v tomto roku aj  Mestské kultúrne 

stredisko, Tekovské múzeum, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Dom detí a mládeže, 

Mestská polícia, OR PZ v Leviciach, SB Press, Základná organizácia Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, ale tieţ Klub abstinujúcich alkoholikov „Nový začiatok“ kniţnica 

čoraz častejšie oslovovala k spolupráci rôzne záujmové skupiny obyvateľov. Kniţnica tieţ 

spolupracovala s inštitúciami a jednotlivcami mimo nášho regiónu - s Linkou detskej istoty, 

s viacerými spisovateľmi, či s vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom. Všetky 

aktivity v tomto smere kniţnica smerovala k napĺňaniu a realizácii komunitných činností. 

Kniţnica sa aj v tomto roku zapojila do XI. ročníka TSK (22.-28.3.2010) s mottom 

„Kniţnice pre všetkých“, ktoré naozaj naplnila. 

Kniţnica otvorila TSK podujatím, zameraným na prevenciu drogových závislostí 

„Nový začiatok“.  Kniţnica uţ niekoľko rokov spolupracuje so strednými školami, ktoré 

kaţdoročne prejavujú záujem o  podujatia, ktoré kniţnica pripravuje s členmi Klubu 

abstinujúcich alkoholikov pod odborným vedením psychoterapeutky PhDr. Soni 

Kosorínovej. 

TK opäť pripravila spolu s verným čitateľom Ing. Ladislavom Némethom niečo aj 

pre hudobných „fajnšmekrov“, a to audiovizuálne podujatie Nálady v hudbe. Vizuálnu 

prezentáciu k hudobno-slovnému doprovodu pripravila pracovníčka TK Andrea Gőczeová. 

Súčasťou tohto podujatia bolo aj ţivé vystúpenie jazzovej kapely Gero Jazz Quartet. 

V spolupráci s Pedagogickou a sociálnou akadémiou pripravila kniţnica odbornú 

prednášku Mgr. Romana Dţambazoviča PhD. z Katedry sociológie FiFUK v Bratislave na 

aktuálnu tému Chudoba a sociálne vylúčenie v širších súvislostiach. Toto podujatie kniţnica 

uskutočnila v rámci Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. 

Príjemným spestrením bolo podujatie pôvodne plánované pre seniorov Tajomstvo 

zdravia, ktoré kniţnica pripravila v spolupráci s ľudovou liečiteľkou Zuzanou Tóthovou. 

Téma spojená so zdravým ţivotným štýlom a prírodnými „liekmi“ si však našla aj mladších 

poslucháčov. 

Vyvrcholením TSK bolo Stretnutie v Literárnom klube Kolomana Kertésza Bagalu. 

Pozvanie vydavateľa prijali pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV Mgr. Pavol 

Matejovič, PhD. – autor monografie Ivan Kadlečík spoločne so samotným spisovateľom 

Ivanom Kadlečíkom, ktorého dielo nám spoločne z rôznych uhlov pohľadu predstavili. 

Pre tých najmenších kniţnica počas TSK pripravila stretnutie s autorkou prvotiny 

Básničky z prvej poličky Veronikou Arendášovou.  

Aj v tomto roku mali levické deti moţnosť zapojiť sa do 3. ročníka najpočetnejšieho 

čitateľského maratónu Čítajme si..., ktorý realizuje spoločne Linka detskej istoty pri SV 

UNICEF a Slovenská asociácia kniţníc. V Leviciach sa maratónu zúčastnilo 104 detí. 

Počas TSK sa v priestoroch pobočky kniţnice Vinohrady uskutočnil Týždeň hlasného 

čítania, počas ktorého deti čítali učiteľom, knihovníčke a rodičom. Čítanie prebiehalo 

v triedach, v kniţnici, aj doma. Celé podujatie iniciovala VII. ZŠ v spolupráci s TK a bolo 

zamerané na podporu a rozvoj čitateľských zručností detí mladšieho školského veku. 

Aj v tomto roku kniţnica ukončila TSK tradične zapojením sa do medzinárodného 

projektu Noc s Andersenom.  Po siedmykrát sme sa s deťmi stretli v nezvyčajnom čase, 

v akom sa do kniţnice nikdy nedostanú o 18,00 hod.  Kniţnica pripravila pre 28 detí bohatý 

program, ktorý deti postupne absolvovali aţ do 22,00 hod. Program začal vstupným 

vedomostným testom, po ktorom sa deti popasovali s prekáţkovým tunelom do nočného 

putovania. Potom sa im venovali študenti PaSA – animátori voľného času. Tí si pre nich 

pripravili hodinku rozprávkových prekvapení. Najskôr to boli dramatizované ukáţky 

z Andersenových rozprávok, na základe ktorých mali deti identifikovať rozprávky, potom 
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nasledovala ukáţka filmovej rozprávky a nakoniec si všetci zaspievali pesničku o pánovi 

Andersenovi. Po malom občerstvení a doplnení energie sa všetci presunuli na parkovisko pred 

budovu, kde si deti mohli pozrieť zblízka ukáţky výcviku a poslušnosti psa, ktorú predviedol 

pracovník ţelezničnej polície so svojím psom. A potom nasledoval nočný fakľový sprievod 

mestom do Tekovského múzea, kde všetkých prijala Levická biela pani Šeba (postava 

z povesti), v skutočnosti PhDr. Margaréta Pölhös, pracovníčka múzea, ktorá pre deti 

pripravila ukáţky z povestí a porozprávala im v skratke aj o histórii Levického hradu. Deti sa 

počas večera a noci výborne zabávali, čítali rozprávky, našli poklad, niečo nové sa aj naučili a 

dozvedeli, jedli, pili, hodovali. Po desiatej hodine večernej sa deti rozchádzali plné dojmov a 

záţitkov. Tento rok nocovalo iba na Slovensku na 121 miestach spolu 4 100 detí. Spolu 

nocovalo 31 256 detí a 9 984 dospelých na 905 miestach Čiech, Moravy, Slovenska, 

Slovinska a Poľska.  

TK sa po tretíkrát zapojila do celoslovenského podujatia Deň ľudovej rozprávky, 

tento rok s podtitulom Truhlica Pavla Dobšinského. Deti na celom Slovensku v tento deň 

hľadali a nachádzali knihy Pavla Dobšinského. 

Tento rok potešila deti svojou návštevou spisovateľka Gabriela Futová, ktorá sa 

veľmi úspešne predstavila malým levickým čitateľom uţ po niekoľkýkrát. Kniţnica pripravila 

tieţ autorskú besedu pre staršiu školskú mládeţ so Zuzanou Šulajovou.  

V roku 2010 kniţnica úspešne vyhodnotila XVIII. ročník medzitriednej súťaţe Čítam, 

čítaš, čítame. Do súťaţe sa v tomto roku zapojilo 49 (+5) tried s 928 (-19) súťaţiacimi. 

Kultúrny program zabezpečila TK v spolupráci s PaSA. Kniţné odmeny pre víťazov získala 

kniţnica prostredníctvom OZ Hlas kniţnice, ktoré dostalo finančnú dotáciu zo zastupiteľstva 

NSK.  

Aj v tomto roku kniţnica pripravila prezentáciu knihy básničiek pre najmenších 

regionálneho autora Daniela Šovca Kĺúčik, ktoré zhudobnila Oľga Szalmová. Kniţnica 

úspešne prezentovala aj monografiu mesta Levice v sobášnej sieni Mestského úradu 

v Leviciach, ktorú realizovala na poţiadanie primátora mesta. 

Pre dospelých záujemcov pripravila kniţnica autorskú besedu s Beou Bazalovou. 

Kniţnica pripravila aj ďalšie stretnutia s ľudovou liečiteľkou Zuzanou Tóthovou a prednášku 

MUDr. Dany Čechovej Obezita a s ňou spojené riziká.  

Kniţnica v mesiacoch máj-december 2010 realizovala úspešný projekt zameraný na 

prevenciu kriminality  Buď v pohode. Pri realizácii tohto projektu kniţnica spolupracovala 

s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Leviciach - s odborom prevencie, 

s klinickou psychologičkou PhDr. Soňou Kosorínovou a Klubom abstinentov Nový 

začiatok. Do projektu boli vybrané 2 triedne kolektívy z PaSA a SOŠ v Leviciach, ktoré sa 

počas školského roka stretávali v kniţnici v pravidelných týţdenných intervaloch. Tento 

projekt pripravila a realizovala vyškolená pracovníčka TK. O  projekt prejavili záujem 

regionálne médiá, vrátane Levickej televízie.   

V decembri 2010 začala kniţnica realizovať v spolupráci s OZ Hlas kniţnice aj ďalší 

mimoriadne úspešný projekt Tréningy pamäti a vitality pre seniorov. O tento projekt 

prejavila verejnosť mimoriadny záujem, najmä vďaka Levickej televízii, ale aj TV Markíza, 

ktoré nakrútili zaujímavé reportáţe z týchto tréningov. Tekovská kniţnica realizuje tieto 

tréningy vedené odborne vyškolenou vlastnou pracovníčkou ako prvá kniţnica na Slovensku. 

Kniţnica aj v tomto roku pokračovala v bohatej klubovej činnosti. Činnosť 

Mamiklubu sa ustálila na mesačných stretnutiach pre mamičky na materskej dovolenke buď 

organizovaných, alebo voľnejších, s individuálnym programom.  

Hevi-Hevi Levi  klub so zameraním na oddychové aktivity detí, spojené s knihou, sa 

stretával raz štvrťročne.  
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Pokračovala aj činnosť aktívneho seniorského diskusného klubu Čo nového v dennej 

tlači, ktorý sa stretával v pribliţne dvojmesačnom intervale a príleţitostne na kniţničných 

podujatiach. 

Kniţnica je aj priestorom pre stretávanie sa literárneho klubu Dúha, ktorý sa schádza 

v pravidelných mesačných intervaloch a príleţitostne nepravidelne. S týmto klubom kniţnica 

dlhodobo spolupracuje.  

V roku 2010 kniţnica vo svojich priestoroch pripravila niekoľko menších, ale aj 

rozsiahlejších výstav.  

Deťom bola určená mimoriadne pútavá výstava Rozprávková krajina. Išlo o putovnú 

výstavu bábok, víl a škriatkov českej ilustrátorky a spisovateľky Vítězslavy Klimtovej. 

V spolupráci s Bibianou – Medzinárodným domom umenia pre deti kniţnica pripravila 

výstavu ocenených kníh a súťaţných titulov Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, 

jesene a zimy na Slovensku v rokoch 1999 - 2009. 

Kniţnica pripravila tieţ výstavu kalendárov v spolupráci so Slovenským syndikátom 

novinárov Najkrajší kalendár Slovenska 2010. V spolupráci s Veľvyslanectvom USA na 

Slovensku pripravila TK výstavu fotografií Barack Obama: Človek – prezident. Autorom 

fotografií je Pete Souza, dvorný fotograf Baracka Obamu. 

Kniţnica všetkými svojimi aktivitami napĺňala myšlienku kniţnice ako komunitnej 

inštitúcie. Stala sa skutočným komunitným centrom rôznych vekových, sociálnych, 

záujmových, ale aj ďalších skupín ľudí ţijúcich, pracujúcich, resp. študujúcich v našom 

meste.  

 Z celkového počtu 627 podujatí TK  v tomto roku realizovala 140  (+8) dramatizácií 

rozprávok, ktoré videli deti-bábätká, deti MŠ a ţiaci ZŠ. Prostredníctvom rozprávok kniţnica 

dokáţe deti pritiahnuť a zároveň propagovať klasické i moderné rozprávky a literatúru vôbec. 

O tento typ podujatí je dlhodobo obrovský záujem. Najviac reprízované boli dramatizácie 

kníh:  O Pampúšikovi,   O Pichuľkovi,   Svetluške  a  mravcoch  Pobehajcoch   a   Budkáčik  

a Dubkáčik. Spomedzi mnoţstva ďalších podujatí boli najviac reprízované literárne kvízy, 

zamerané na kniţnično-informačnú výchovu Čo som čítal, Ako poznám knihy a knižnicu, 

kniţnično-bibliografické lekcie, či literárne a hudobné podujatia Pavol Dobšinský – zberateľ 

slovenských ľudových rozprávok, Heviho škola tvorivosti, Exkurzia za informáciou, 

Prehistória džezu, Veľká noc – zvyky a tradície a Vianoce v knihách pre deti. 

 

Propagácia knižnice rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Hromadné návštevy 459 461 -2 

Počet návštevníkov 12 455 8 589 3 866 

Výstavy 124 52 72 

Nástenky 17 20 -3 

Knižničné plagáty 20 25 -5 

Rozhlasové relácie 2 2 0 

Televízne vysielanie 9 4 5 

 

V roku 2010 navštívilo kniţnicu prostredníctvom 459 hromadných návštev  12 455 

účastníkov, kniţnica pripravila 124 výstav k výročiam literárnych osobností, 17 tematických 

násteniek a vytvorila 20 knižničných plagátov. Kniţnica úspešne propagovala svoju činnosť 

a konkrétne podujatia 9-krát na televíznej obrazovke, z toho 1-krát v komerčnej TV Markíza 

v hlavnej spravodajskej relácii a 8-krát v regionálnej káblovej televízii.  
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III. Bibliograficko-informačná činnosť 

Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov 

 

V roku 2010 TK doplnila databázu regionálnych dokumentov o 57 kn. j. (+37). 

Kniţnica v tomto roku zaznamenala nárast prírastku  regionálnych dokumentov po historicky 

najniţšom prírastku v r. 2009. V tomto roku viaceré z obcí nášho regiónu vydali monografie 

a tieţ rôzne informačné a propagačné materiály. Napriek tomu aj v tomto roku naďalej 

pretrvávali problémy s ich získavaním.  

Kniţnica spracovala 796 (-539) záznamov regionálnych článkov. V skutočnosti 

kniţnica nespracovala menej záznamov. Rozdiel v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

spôsobilo opätovné spracovanie článkov z programu Virtua do programu DAWINCI v roku 

2009. 

Sprístupnením niektorých regionálnych dokumentov (hesiel najvýznamnejších 

osobností a vybraných titulov z edičnej činnosti) TK kaţdoročne narastá počet virtuálnych 

návštevníkov, ktorí si dokáţu získať informácie zo sprístupnených zdrojov. Na druhej strane 

kniţnici z toho dôvodu klesá počet fyzických návštevníkov.  

Napriek obrovskému záujmu pouţívateľov o webovú stránku  www.kniznicalevice.sk, 

kniţnica aj v tomto roku zaznamenala mnoţstvo poţiadaviek o informácie a rešeršné sluţby, 

inštrukcie a konzultácie. Na základe potrieb a poţiadaviek pouţívateľov kniţnica vypracovala 

195 rešerší (-35) a poskytla celkom 11 256 (-1 382) faktografických a bibliografických 

informácií. Mimoriadny nárast kniţnica v tomto roku zaznamenala v počte inštrukcií 

a konzultácií 1 901  (+642).  
 

Bibliograficko-informačné služby rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

bibliografické a faktografické informácie 11 256 12 638 -1 382 

rešerše (elektronické) 195 230 -35 

inštrukcie a konzultácie 1901 642 1 259 

 

Spracované rešerše v roku 2010 

 
1. Dominantné atribúty barokového sochárskeho prejavu v prevedení drapéria a pohyb    

            (11 zázn.) 

2. Bonita pôdy  (6 zázn.) 

3. Význam vzdelávania v súkromných školách (20 zázn.) 

4. Inštitucionálna starostlivosť o deti a mládeţ v SR (37 zázn.) 

5. Problém uţívania návykových látok mládeţou (20 zázn.) 

6. Masmédiá a ich vplyv na edukáciu (17 zázn.) 

7. Komunikácia a koexistencia kultúr (51 zázn.) 

8. Príčinné faktory Apertovho syndrómu (5 zázn.) 

9. Rytierske rády v období kriţiackych výprav (30 zázn.) 

10. Čilejkársky mikroregión a jeho kroje (9 zázn.) 

11. Obec Bátovce (20 zázn.) 

12. Welness na Slovensku (16 zázn.) 

13. Objem pohybovej aktivity a jej vplyv na frekvenciu obezity u detí mladšieho  

            školského veku  (22 zázn.) 

14. Seniori (39 zázn.) 

15. Poruchy učenia u detí (20 zázn.) 

16. Učebná pomôcka pre SOŠ (17 zázn.) 

http://www.kniznicalevice.sk/
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17. Ekonomické a sociálne aspekty nezamestnanosti v okrese Levice (10 zázn.) 

18. Pohybové aktivity – basketbal a správne drţanie tela (22 zázn.) 

19. Hudobná výchova v preškolskej výchove (26 zázn.) 

20. Systém hodnotenia páchateľa v trestnej justícii (14 zázn.) 

21. Vývin ukrajinskej literatúry na Slovensku (22 zázn.) 

22. Umelecké remeslá, architektúra, sochárstvo, maliarstvo v okrese Levice (11 zázn.) 

23. Potravinový kódex (42 zázn.) 

24. Archeológia v okrese Levice  (21 zázn.) 

25. Moţnosti vyuţitia pohybových činností v predškolských zariadeniach v okrese Levice  

            (13 zázn.) 

26. Ergoterapia u klientov s diagnózou skleróza multiplex (18 zázn.) 

27. Zhodnotenie logistického systému (25 zázn.) 

28. Učebné pomôcky pre predmet technológia materiálov pre študentov 1. ročníka odboru  

            technická výchova (11 zázn.) 

29. Nárečia v okrese Levice (6 zázn.) 

30. Janko Jesenský: Otroci (9 zázn.) 

31. Pohybové hry v obsahu výchovy a vzdelávania predškoláka (22 zázn.) 

32. Moruša čierna (16 zázn.) 

33. Porovnávanie sociálnych indikátorov v obci Hronské Kľačany a v Leviciach (13 zázn.) 

34. Bielorusko – posledná nedemokracia v Európe (26 zázn.) 

35. Postavenie automobilového priemyslu na Slovensku v podmienkach terajšej svetovej  

            hospodárskej krízy (16 zázn.) 

36. Existencionalistické vnímanie kultúry (37 zázn.) 

37. Existencionalizmus v sociálnej práci (15 zázn.) 

38. Trestné stíhanie a trestanie mladistvých (20 zázn.) 

39. Rozvoj koordinačných schopností v basketbale (11 zázn.) 

40. Uplatnenie hudobno-pohybových hier v mimovyučovacích aktivitách so zreteľom na    

            deti   v detských domovoch (17 zázn.) 

41. Prevencia sociálno-patologického správania sa detí na školách (18 zázn.) 

42. Medzinárodné právo (23 zázn.) 

43. Ústavno-právny vývoj Poľska v 19. a 20. storočí (14 zázn.) 

44. Rád templárov (7 zázn.) 

45. Štandardizovaný postup pri anafylaktickom šoku v prednemocničnej starostlivosti (17  

            zázn.) 

46. Význam katolíckej charity a jej miesto v spoločnosti (49 zázn.) 

47. Tradičná rómska kultúra (18 zázn.) 

48. Ľudový odev v okrese Levice (30 zázn.) 

49. Písomná komunikácia - korešpondencia (9 zázn.) 

50. Kalkulačná vzorec a jeho praktická aplikácia (8 zázn.) 

51. Operačný manaţment (8 zázn.) 

52. Podniková sociálna politika (18 zázn.) 

53. Špecifiká prednemocničnej starostlivosti o geriatrických pacientov (18 zázn.) 

54. Marketingový mix športu (10 zázn.) 

55. BOZP pri vyučovaní v ZŠ (19 zázn.) 

56. Špecifiká sociálno-ekonomickej klímy (19 zázn.) 

57. Pojmové mapy vo výučbe v materskej škole (18 zázn.) 

58. Špecifiká edukácie detí zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia (26 zázn.) 

59. Uplatnenie didaktickej hry na hodinách matematiky v 3. ročníku špeciálnej základnej  

            školy (21 zázn.) 

60. Molekulárne determinanty technologickej kvality pšenice (27 zázn.) 



16 

 

61. Vyuţitie školského múzea vo vyučovaní pedagogiky (38 zázn.) 

62. Morálne usudzovanie v rámci Locus of Control (3 zázn.) 

63. Vzdelávací systém v Nórskom kráľovstve (13 zázn.) 

64. Súčasná rodina a jej funkčnosť (40 zázn.) 

65. Prevencia rakoviny ţalúdka (32 zázn.) 

66. Vzdelávanie ľudí s postihnutím v USA (15 zázn.) 

67. Kvalita ţivota pacienta po resekcii ţalúdka (13 zázn.) 

68. Výuka hry na zobcovú flautu v 1. ročníku ZŠ (13 zázn.) 

69. Aplikácia prvkov etickej výchovy v medzipredmetových vzťahoch na vybranom  

            stupni škôl (21 zázn.) 

70. Geriatrický pacient v primárnej starostlivosti (22 zázn.) 

71. Vzdelávanie ľudí s postihnutím v SR (19 zázn.) 

72. Poskytovanie sociálno-poradenských činností (30 zázn.) 

73. Miesto špeciálnych terapií v sociálnej rehabilitácii seniorov (23 zázn.) 

74. Solidarita, jej zdroje, podoby a jej miesto v sociálnej práci (24 zázn.) 

75. Ľudská dôstojnosť a princíp rešpektu v sociálnej práci (29 zázn.) 

76. Rizikové sexuálne správanie ţiakov na ZŠ/SŠ (22 zázn.) 

77. Obchodné vzťahy SR s Ruskom (15 zázn.) 

78. Kooperácia sestra - rodič v aplikácii prvkov bazálnej stimulácie (16 zázn.) 

79. Adaptácia rodiny u chronicky chorého dieťaťa (7 zázn.) 

80. Kvalita ţivota jedincov s nadmernou hmotnosťou (23 zázn.) 

81. Aplikácia kľúčových kompetencií sociálneho pedagóga pri rozvíjaní sociálnej  

            komunikácie pubescentnej mládeţe (18 zázn.) 

82. Moţnosti inklúzie ţiaka s vybraným druhom postihnutia (17 zázn.) 

83. Komparácia substitučnej liečby metadonom a subotoxom na Slovensku (21 zázn.) 

84. Stres ako kľúčový faktor psychosomatických ochorení (17 zázn.) 

85. Manaţment riadenia ošetrovateľskej starostlivosti na dialyzačnom stredisku (25 zázn.) 

86. Vzdelávanie ţiakov s vývinovými poruchami učenia (42 zázn.) 

87. Návrh systému poskytovania a pouţívania osobných ochranných pracovných  

            prostriedkov pre vybrané profesie v a.s. Atómové elektrárne (37 zázn.) 

88. Úvery pre malých a stredných podnikateľov (21 zázn.) 

89. Efektívna komunikácia medzi rodičmi a deťmi v puberte (19 zázn.) 

90. Gastronómia slovenských regiónov (25 zázn.) 

91. Mýty a predsudky voči seniorom u adolescentov (33 zázn.) 

92. Komunikácia ako súčasť podnikovej kultúry (24 zázn.) 

93. Etické problémy v novodobých náboţenstvách (27 zázn.) 

94. Prínos finančnej analýzy organizácie verejnej správy v kontexte rozšírenia sluţieb  

            občanom (13 zázn.) 

95. Tepelnotechnické vlastnosti obalových plášťov výrobných objektov  (34 zázn.) 

96. Ľudové remeslá levického regiónu (42 zázn.) 

97. Regionálna výchova (9 zázn.) 

98. Poisťovacia sústava a jej význam (24 zázn.) 

99. Celoţivotné vzdelávanie učiteľov (35 zázn.) 

100. Osobitné pracovné podmienky ţien (tehotné ţeny a matky) (19 zázn.) 

101. Internetové vzdelávanie (34 zázn.) 

102. Osobnosť učiteľa (25 zázn.) 

103. Moţnosti sociálnej práce s rizikovou mládeţou (24 zázn.) 

104. Česko-slovenské ekonomické myslenie (11 zázn.) 

105. Erozívne opotrebovanie (26 zázn.) 

106. Sociálna práca – jej význam a poslanie v krajinách tretieho sveta (28 zázn.) 
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107. Vplyv leteckej dopravy na ţivotné prostredie (28 zázn.) 

108. Psychologické aspekty odmien a trestov rodičov deťom (29 zázn.) 

109. Zvládnutie stresových situácií a ich vplyv na školskú neúspešnosť ţiakov stredných  

            škôl (21 zázn.) 

110. Úloha sestry v starostlivosti o zomierajúcich (35 zázn.) 

111. Prvé dni pobytu detí v MŠ (17 zázn.) 

112. Maršal Georgij Konstantinovič Ţukov (18 zázn.) 

113. Marketingová stratégia v súkromnom podniku (23 zázn.) 

114. Kvalita ţivota pacientov so schizofréniou (22 zázn.) 

115. Problém sociálnej spravodlivosti v slovenskej politike (19 zázn.) 

116. Úzkostlivosť a fóbie v detskom veku (19 zázn.) 

117. Ľudská dôstojnosť ako princíp rešpektu v sociálnej práci (25 zázn.) 

118. Hlboký stabilizačný systém a stabilizácia (28 zázn.) 

119. Subjekty civilného procesu (19 zázn.) 

120. Princíp individualizácie v sociálnych sluţbách (21 zázn.) 

121. Model verejnej ekonomiky SR (27 zázn.) 

122. Efektívnosť daňovej politiky (25 zázn.) 

123. Základné práva a slobody v pracovnom práve (20 zázn.) 

124. Vývoj interview na Slovensku (17 zázn.) 

125. Stres detí a rodičov a jeho prekonávanie (25 zázn.) 

126. Systémy spaľovania alternatívnych palív z hľadiska bezpečnosti prevádzky (19 zázn.) 

127. Vyuţitie dreva vo výstavbe poľnohospodárskych a priemyselných budov (19 zázn.) 

128. Záujmové krúţky na ZŠ so zameraním na IKT (35 zázn.) 

129. Alternatívy politologickej interpretácie moderného politického systému (20 zázn.) 

130. Audit bezpečnosti (31 zázn.) 

131. Rasová neznášanlivosť a jej dôsledky (27 zázn.) 

132. Spoločná poľnohospodárska politika a platobná schopnosť v rokoch 2000-2008  

            v odvetví slovenského poľnohospodárstva (25 zázn.) 

133. Obezita detí v predškolskom veku ako celospoločenský problém (20 zázn.) 

134. Starostlivosť o zomierajúceho pacienta v domácom prostredí (18 zázn.) 

135. Problém zamestnanosti ľudí nad 40 rokov v SR (22 zázn.) 

136. Analýza iniciačných zdrojov poţiaru (20 zázn.) 

137. Právne postavenie policajného zboru (25 zázn.) 

138. Adopcia ako forma náhradnej rodinnej starostlivosti (18 zázn.) 

139. Analýza komunikácie v podniku (22 zázn.) 

140. Sociálna komunikácia vybraného podniku (20 zázn.) 

141. Komparatívna analýza postavenia hláv štátov vo vybraných škandinávskych krajinách  

            (18 zázn.) 

142. Sociálna práca a jej vyuţitie pri práci s psychiatrickým pacientom (20 zázn.) 

143. Zapretie otcovstva (9 zázn.) 

144. Porovnávanie vzdelávacích systémov vo vybraných bankách (14 zázn.) 

145. Environmentálne účtovníctvo (20 zázn.) 

146. Obranné mechanizmy a ich význam pouţívania v náročných ţivotných situáciách (21  

            zázn.) 

147. Vyuţitie IKT v príprave budúcich učiteľov technických predmetov (23 zázn.) 

148. Mýtne Ludany (21 zázn.) 

149. Vyuţitie internetu vo vyučovacom procese (48 zázn.) 

150. Výchova a vzdelávanie ţiakov s intelektovým nadaním (30 zázn.) 

151. Pracovný pomer (17 zázn.) 

152. Voľnočasové aktivity detí predškolského a školského veku (17 zázn.) 
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153. Ľudová tvorivosť a remeselné tradície Slovenska (31 zázn.) 

154. Zamestnanosť a jej vplyv na situáciu rodiny (22 zázn.) 

155. Smerovanie k demokracii v Chile (Čile) (24 zázn.) 

156. Technológia riadenia vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi – integrácia do  

            informačného systému podniku (31 zázn.) 

157. Analýza tepelnej bilancie otvorených bazénov a vplyv vybraných parametrov na  

            jednotlivé tepelné straty (14 zázn.) 

158. Milan Hejný (30 zázn.) 

159. Stres a jeho vplyv na duševné zdravie človeka (17 zázn.) 

160. Sociálna starostlivosť o ľudí infikovaných HIV (20 zázn.) 

161. Vplyv automobilovej dopravy na ţivotné prostredie (15 zázn.) 

162. Nezamestnanosť ako sociálny jav (19 zázn.) 

163. Zavedenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti KPI (28 zázn.) 

164. Dedičské konanie a dedičstvo (42 zázn.) 

165. Kvalita ţivota rozličných skupín obyvateľstva (23 zázn.) 

166. Chránená dielňa (27 zázn.) 

167. Lisabonská stratégia (24 zázn.) 

168. Tabak a tabakové výrobky – ich plusy a mínusy (33 zázn.) 

169. Rod Koháry (10 zázn.) 

170. Poruchy správania a šikanovania na ZŠ a SŠ (23 zázn.) 

171. Sociálna spravodlivosť a solidarita (18 zázn.) 

172. Moţnosti financovania malých a stredných podnikov (20 zázn.) 

173. Spolupráca školy a rodiny pri vzdelávaní detí (17 zázn.) 

174. Aktivity realizované v rodine z pohľadu socializácie (31 zázn.) 

175. Rodina a jej pôsobenie na výchovu detí (24 zázn.) 

176. Dejiny ţurnalistiky v levickom regióne (20 zázn.) 

177. Marketingové aktivity v podniku (24 zázn.) 

178. Kompletná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s kolostómiou (16 zázn.) 

179. Chudoba ako celosvetový fenomén (24 zázn.) 

180. Vzdelávanie ţiakov s mentálnym postihnutím v trojročných učebných odboroch (35  

            zázn.) 

181. Toxikogénne mikroskopické huby (23 zázn.) 

182. Vojenská sociológia v SR (19 zázn.) 

183. Asertívna komunikácia v personálnom manaţmente (31 zázn.) 

184. Detská deprivácia a jej spoločenské dopady a dôsledky (25 zázn.) 

185. Dopravná výchova na základných školách (25 zázn.) 

186. Grafomotorika a vizuálne vnímanie detí predškolského veku (17 zázn.) 

187. Trendy hodnotenia ţiakov na základnej škole (28 zázn.) 

188. Rozvoj komunikačných a sociálnych kompetencií mládeţe (41 zázn.) 

189. Aplikácia etiky do podnikateľskej praxe (17 zázn.) 

190. Poznávanie a rozvíjanie osobnosti nadaných detí (16 zázn.) 

191. Ošetrovateľská starostlivosť o onkologického pacienta (23 zázn.) 

192. Animoterapia (24 zázn.) 

193. Nezamestnanosť v okrese Levice (20 zázn.) 

194. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv do cenných papierov (17 zázn.) 

195. Trvalo udrţateľný rozvoj Slovenska (17 zázn.) 
 

Kniţnica vychádzala z potrieb stredoškolských študentov a v tomto roku aktualizovala 

prezentáciu pamiatok a osobností pod názvom Kultúrne pamiatky a osobnosti Levického 

regiónu.  Pre maturantov kniţnica pripravila praktickú prezentáciu pod názvom Prezentácia 
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činnosti Oddelenia bibliografie a informácií a praktická príprava používateľov na 

rešeršovanie v KIS3G a on-line katalógu TK. Praktického výcviku sa zúčastnili nielen 

študenti, ale aj pedagógovia.  

V r. 2010 kniţnica ukončila niekoľkomesačnú prácu na rozsiahlom textovo-

bibliografickom materiáli, doplnenom bohatou fotodokumentáciou Ľudové zvyky levického 

regiónu, ktorá je v súčasnosti pripravená na vydanie.  

 

IV. Metodická a poradenská činnosť 
 

 4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti kniţníc v regióne 

 

 Od vzniku webovej stránky kniţnice funguje kompletný metodický servis pre kniţnice 

v regióne, ktoré sú s ním mimoriadne spokojné a iba v prípade zvláštnych potrieb a nejasností 

sa obracajú na našu kniţnicu. V roku 2010 TK poskytovala metodickú pomoc a usmernenie 

kniţniciam v okrese so zameraním najmä  na usmernenie pri vyplňovaní Ročných výkazov 

o kniţnici za rok 2009 a na riešenie aktuálnych problémov, ktoré bolo moţné riešiť 

telefonicky, príp. e-mailom. Kniţnica prenášala na svoju webovú stránku dôleţité aktuality 

z portálu Infolib, z porád  riaditeľov, príp. iných odborných podujatí. Prostredníctvom webu, 

ako aj adresných e-mailov kniţnica pravidelne informovala starostov obcí a obecných 

knihovníkov o aktualitách z  knihovníckej teórie a praxe. TK rozposlala 5 hromadných 

e-mailov s informáciami o zverejnení vzorov Čitateľského preukazu, Evidenčného listu 

čitateľa a Kniţného lístku na vlastnej webovej stránke a informovala aj o zverejnení  

Metodického pokynu MK SR. Kniţnica tieţ ponúkla starostom obcí a riaditeľkám mestských 

kniţníc  moţnosť osobnej metodickej návštevy. Nikto však túto ponuku nevyuţil. Kniţnica 

tieţ poskytovala informácie o moţnostiach získania grantov a pomoc pre ţiadateľov.  

Na území regiónu TK koordinovala činnosť 90 (-2) kniţníc a 3 pobočiek a uţšie 

spolupracovala s 8 (-2) obecnými kniţnicami. Počet kniţníc v metodickej pôsobnosti TK 

klesol oproti  predchádzajúcemu roku. V regióne pracuje: 

 1 regionálna kniţnica s 1 pobočkou 

 3 mestské kniţnice s 1 pobočkou 

 9 obecných profesionalizovaných kniţníc s 1 pobočkou 

 77 (-2)obecných neprofesionalizovaných kniţníc  

 

 V roku 2010 vzrástol počet kniţníc regiónu, ktoré poskytovali internet verejnosti na  

18 (+7). Internetové sluţby poskytujú tieto Ock: Brhlovce, Horné Turovce, Hrkovce, Iňa, 

Ipeľské Úľany, Keť, Pečenice, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šarovce, 

Farná, Nová Dedina, Plášťovce, Pukanec, Šahy, Ţeliezovce a TK.  

 

Metodicko-poradenskú činnosť kniţnica zamerala hlavne na: 

 

 zabezpečenie kompletného servisu knihovníkom v regióne prostredníctvom webovej 

stránky TK 

 prenos aktuálnych informácií 

 zverejnenie vzorových tlačív a aktualít na webovej stránke TK 

 pomoc pri novom spôsobe vyplňovania Ročných výkazov o kniţnici   

 pomoc pri vypracovaní grantov 

 riešenie aktuálnych problémov obecných kniţníc 

 doplňovanie KF 

 uplatňovanie nových legislatívnych dokumentov v kniţničnej praxi 

 uzatváranie dohôd o spolupráci 
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V roku 2010 TK zaznamenala tieto zmeny: 

 1 zmena v personálnom obsadení v Ock v Pastovciach, 

 po dlhých rokoch stagnácie boli zrušené Ock v Tehle a Ock v Plavých  

Vozokanoch-Medveckom. 

 

V priestorovom umiestnení  kniţníc nenastali  v tomto roku ţiadne zmeny. 

 

Formy metodickej činnosti rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Plán metodických návštev 20 20 0 

Počet metodických návštev 0 0 0 

Plán metodických konzultácií 160 170 -10 

Počet metodických konzultáciií 162 163 -1 

Hromadné informačné e-maily 7 0 7 

 

TK poskytla v tomto roku starostom a knihovníkom regiónu 153 telefonických a 

 e-mailových a 9 osobných konzultácií so zameraním na štatistický výkaz a granty. 

Prostredníctvom pravidelne aktualizovanej webovej stránky a adresných e-mailov 

kniţnica pravidelne informovala starostov obcí a obecných knihovníkov o všetkých 

aktualitách. Kniţnica aktualizovala na svojej webovej stránke  Zoznam knižníc v regióne  

so všetkými kontaktnými údajmi. Napriek tomu, ţe kniţnica nevykazuje metodické návštevy 

v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami je kniţnica v uţšom a pravidelnejšom kontakte 

s knihovníkmi obecných kniţníc ako predtým. Dôkazom toho je aj vysoký počet 

telefonických, osobných a elektronických konzultácií. 

 V r. 2010 TK uzavrela iba 8 (-2) dohôd o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti 

obecných kniţníc. Kniţnica zaznamenáva kaţdoročný pokles počtu dohôd o spolupráci. 

Starostovia obcí uţ nejavia veľký záujem o tieto sluţby. Čoraz viac obcí nakupuje samostatne 

prostredníctvom predajcov, príp. internetu a kniţničné tlačivá si zaobstarávajú spolu 

s tlačivami pre obecný úrad.  

V tomto roku iba 2 (-2) obecné kniţnice poţiadali o spracovanie KF. Obecné kniţnice 

vybavené kniţničným softvérom si v súčasnosti na rozdiel od predchádzajúceho obdobia KF 

samostatne nakupujú a aj spracovávajú. 

 Do grantového systému MK SR sa zapojilo v tomto roku 12 (+2) kniţníc, vrátane TK. 

Do podprogramu 2.1 Kniţnice a kniţničná činnosť si zaregistrovalo projekty 7 (+1) kniţníc. 

Úspešné boli 2 kniţnice (rovnako) TK  a Ock Veľké Ludince. Do podprogramu 2.5 Akvizícia 

vo fondových inštitúciách – si zaregistrovalo projekty rovnako ako vlani 10 kniţníc, z ktorých 

6 (rovnako) bolo úspešných: TK, MsK Šahy, MsK Ţeliezovce, Ock Kozárovce, Ock Nová 

Dedina a Ock Pukanec.  

 Kniţnica v tomto roku komunikovala s obecnými úradmi pri vypĺňaní Ročných 

výkazov väčšinou elektronicky, pretoţe všetky obecné úrady a 18 (+1) kniţníc uţ majú 

prístup na internet. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia kniţnica zosumarizovala všetky 

elektronické výkazy  a sústredila sa na odstraňovanie vzniknutých chýb.  

 

 4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť 

 

V roku 2010 TK vypracovala analýzu a rozbor činnosti v materiáli Vyhodnotenie 

činnosti za rok 2009. Výsledky činnosti verejných kniţníc v regióne za rok 2009 spracovala 

TK v materiáli Dokumentácia 2009.  
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 4.3 Ďalšie vzdelávanie kniţničných pracovníkov 

 

Pracovníci TK sa v roku 2010 zúčastnili týchto odborných podujatí: 

 

- Trojhlavý drak. Okresná súťaţná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti – ROS 

Levice - v KD v Bátovciach (február 2010) 

- Nájdime kniţnice – odborný seminár na tému marketing kniţníc – SNK Martin - v SNK 

v Martine ( marec 2010) 

- Valné zhromaţdenie SAK – v SNK v Martine (marec 2010) 

- Je čítanie v dnešnej dobe moderné? – celoslovenský odborný seminár – MsK 

v Bratislave a Goetheho inštitút – v Msk v Bratislave (marec 2010) 

- Návšteva KK Ľudovíta Štúra vo Zvolene – druţobné stretnutie s knihovníkmi MsK  

v Érde (apríl 2010) 

- Odborné podujatie knihovníkov detských oddelení  Spolku maďarských 

knihovníkov Peštianskej ţupy – v MsK Katona Lajos Városi Könyvtár Vác (apríl 2010) 

- Význam osobností pre mestá a regióny – medzinárodný odborný seminár – v ŠVK 

Banská Bystrica (apríl 2010) 

- Trénovanie kognitívnych funkcií a špecifiká komunikácie u ľudí s poruchami pamäti 
– Centrum memory Bratislava (máj 2010) 

- Hudobné knihovníctvo na polceste? – 30. seminár hudobných knihovníkov - v KK 

v Ţiline (máj 2010) 

- Súčasní slovenská literatúra – odborný seminár v MsK v Bratislave (máj 2010) 

- Komunitná kniţnica IV. – medzinárodný odborný seminár pre pracovníkov kniţníc - 

SAK, SSK, Goethe-Institut Bratislava, Hornozemplínska kniţnica Vranov nad Topľou, 

Krajská kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave a OZ Korálky – v KK JF v Trnave (jún 2010) 

- Pracovné stretnutie KIS DAWINCI – v TK v Leviciach (máj 2010) 

- Knihovnícke odborné minimum - Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov kniţníc bez 

knihovníckeho vzdelania – v SNK v Martine (jún 2010) 

- NitLib – Web a kniţnice – odborný seminár – Slovenská poľnohospodárska kniţnica – 

v SPK v Nitre (jún 2010) 

- Hontianska paráda Hrušov - 15. ročník festivalu – v Hrušov (august 2010) 

- Čilejkársky jarmok – v Novej dedine (august 2010) 

- Audioknihy v kniţniciach – celoslovenský odborný seminár – Goetheho inštitút a MsK 

v Bratislave (september 2010) 

- Hudobné knihovníctvo na polceste? Hudba a knihovníctvo v informačnom prostredí. 
– 30. seminár hudobných knihovníkov – Univerzitná kniţnica Bratislava – v Ţilinskej 

univerzite v Ţiline (september 2010) 

- Čítanie ako záţitok – celoslovenský seminár pre knihovníkov detských oddelení –  

v MsK v Piešťanoch (október 2010) 

- Bibliotéka – medzinárodný kniţný veľtrh – v Inchebe Bratislava (november 2010) 

- Knihovnícke odborné minimum - Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov kniţníc bez 

knihovníckeho vzdelania – v SNK v Martine (november 2010) 

- Exkurzia do Městské knihovny a Národní technické knihovny v Prahe – KP SSK 

Nitra (november 2010) 

- Prečo o nás nevedia? Kniţničný marketing bez peňazí – celoslovenská odborná 

konferencia – SNK v Martine (november 2010) 

- účasť pracovníkov kniţnice na pracovných a odborných poradách a na zasadnutiach 

KP SSK - priebeţne 
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 4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov rozvoja kniţníc 

 

V roku 2010 TK vypracovala Plán činnosti na rok 2010  a počas roka podľa potreby 

pripomienkovala materiály, týkajúce sa odbornej činnosti kniţníc.  

 

4.5 Edičná a publikačná činnosť 

 

Edičná činnosť 

 

1. Gőczeová, Andrea: Gabriela Futová: Bibliografický profil. – Levice: Tekovská kniţnica, 

2010. – Nestr.  

2. Holubcová, Jana: Vyhodnotenie činnosti za rok 2009. Levice, Tekovská kniţnica 2009. 

33 s. 

3. Tomusová, Katarína: Dokumentácia 2009. Vyhodnotenie činnosti verejných kniţníc v  

okrese Levice podľa hlavných ukazovateľov činnosti za rok 2009. Levice, Tekovská 

kniţnica 2010. 10 s.  

4. Gőczeová, Andrea: Bea Bazalová: Bibliografický profil. – Levice: Tekovská kniţnica, 

2010. – Nestr.  

5. Holubcová, Jana: Vyhodnotenie činnosti za 1. polrok 2010. Levice, Tekovská kniţnica 

2010. 20 s. 

6. Holubcová, Jana: Plán činnosti na rok 2010. Levice, Tekovská kniţnica 2010. 9 s. 

7. Šimeghová, Erika – Pavlíková, Marta: Stonoţka. Občasník. – Levice, Tekovská kniţnica 

2010.  – Nestr. 

 

Publikačná činnosť 

 

1. Holubcová, Jana: Tekovská kniţnica v Leviciach je tu pre všetkých. - In: My. Týţdeň 

na Pohroní. – Roč. 19/7, č. 16 (2010), s. 13. 

2. Kollárová, Vlasta: Prezentácie kníh autorov levického regiónu. - Obr. In: Kniţnica. - 

Roč. 11, č. 11-12 (2010), s. 40-41. 

3. Holubcová, Jana: Bohatý program v Tekovskej kniţnici v Leviciach. - In: My. Týţdeň 

na Pohroní. - Roč. 19/7, č. 50 (2010), s. 11. 

4. Holubcová, Jana: Pestrofarebná jeseň v Tekovskej kniţnici v Leviciach : Energia pre 

kultúru - Aktivity kniţnice podporili aj SE. In: atóm.sk. - Roč. 4 (27), č. 11 (2010), s. 8. 

5. Ráchela, Štefan - KOLLÁROVÁ, Vlasta: HLAS KNIŢNICE - hlas pre rast ľudí. -  

Fotogr. In: Pohronie. - Roč. 65, č. 9 (2010), s. 12  

6. Zátopková-Sitková, Mária: Kalendár osobností okresu Levice : Kto tvoril dejiny 

regiónu? – Fotogr. In: Pohronie, Roč. 65, č. 1-48 (2010). 

 

Okrem uvedených edičných titulov TK pripravila v rámci propagácie kniţničných sluţieb: 

- diplomy k vyhodnoteniu súťaţe Čítam, čítaš, čítame 

- propagáciu podujatí tlačenými letákmi a pozvánkami v rámci Týţdňa slovenských 

kniţníc, ako aj ďalších kniţničných podujatí aj v regionálnych médiách 

- zverejňovanie a propagáciu podujatí na webovej stránke kniţnice a na knihovníckom 

portáli INFOLIB 

 

 

 

http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/TK%20je%20tu%20pre%20vsetkych.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Prezentacia%20knih%20autorov%20levickeho%20regionu.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Bohaty%20program%20v%20Tekovskej%20kniznici.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Pestrofarebna%20jesen.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Hlas%20kniznice-hlas%20pre%20rast%20ludi.pdf
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V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie 
 

Od konca roku 2008 kniţnica pracuje v plnoautomatizovanom reţime v kniţničnom 

programe DAWINCI, ktorý firma SVOP čiastočne prispôsobila našim poţiadavkám. 

Problémy, ktoré sa v roku 2010 vyskytli, sa riešili takpovediac „za pochodu“. Väčšina 

problémov, ktoré ovplyvňovali bezproblémový chod programu súvisela s poruchami, či 

výpadkami internetu. Kniţnici by veľmi pomohlo pripojenie k internetu optickými káblami, 

ktoré sú však veľmi drahé. 

Kniţnica sa nachádza v širšom centre mesta v troch od seba vzdialených objektoch. 

Vo všetkých troch budovách a tieţ v priestoroch pobočky má kniţnica pripojenie na internet. 

To umoţňuje on-line prístup všetkých oddelení, poskytujúcich sluţby. Kniţnica má 

internetové pripojenie s garantovanou rýchlosťou 4 000 kb/s bez agregácie. Od r. 2007 

poskytuje kniţnica automatizované KIS aj v priestoroch pobočky Vinohrady, kde však má 

oveľa pomalšie pripojenie.  

Všetci pracovníci kniţnice majú zabezpečený prístup k internetu. Všetky oddelenia 

odboru sluţieb TK poskytujú internetové sluţby aj pre verejnosť. Internetové sluţby kniţnice 

prešli od roku 1998 dynamickým vývojom. Od roku 2007 kniţnica poskytuje verejnosti 

prístup k internetu na 14 ks PC bezplatne a v roku 2010 tieto sluţby poskytuje na 16 PC.  

Prevádzku a beţnú údrţbu výpočtovej techniky zabezpečuje správca siete, iba 

v prípade väčších porúch, prípadne potrebnej výmeny súčiastok kniţnica vyuţíva sluţby 

servisu výpočtovej techniky.  

V roku 2010 TK získala z grantu MK SR finančné prostriedky na modernizáciu 

„počítačového parku“, ktoré pouţila na kúpu 8 PC a 3 ks tlačiarní.  

TK má k dispozícii 26 ks PC. Z tohto počtu majú pracovníci kniţnice k dispozícii 16 

PC (8 ks PC majú k dispozícii pouţívatelia). Z celkového počtu PC je 8 ks PC Pentium Dual 

Core s Windows 7, 5 ks PC CPU Intel Core 2 Duo s Windows XP Professional, 3 ks 

PC AMD s Windows XP Professional, 1 ks PC AMD s Windows XP Home a 9 ks PC Intel 

Celeron s Windows XP Professional. Okrem týchto nainštalovaných PC má kniţnica 14 ks 

nepouţívaných PC odloţených v sklade.  

Pouţívateľom kniţnice slúţi spolu 16 ks PC (z nich 8 je majetkom SNK v Martine), 

na ktorých poskytuje verejnosti internetové sluţby a sluţby on-line katalógu. 

Okrem toho má kniţnica k dispozícii 2 notebooky (z nich 1 ks je majetkom OZ Hlas 

kniţnice). Kniţnica ďalej pouţíva 17 ks laserových tlačiarní (z nich 1 je majetkom OZ a 1 je 

majetkom SNK), z toho 1 ks multifunkčné zariadenie a 2 ks  farebných multifunkčných 

zariadení  a 5 ks ihličkových tlačiarní. Kniţnica má tieţ k dispozícii 2 ks skenerov, 4 ks 

kopírovacích zariadení   (z nich 2 ks sú majetkom OZ Hlas kniţnice). TK má tieţ  digitálnu 

videokameru na dokumentáciu pripravených podujatí a 3 ks multimediálnych projektorov (z 

nich 1 ks je majetkom OZ Hlas kniţnice), ktorý vyuţíva najmä na prezentáciu sluţieb a na 

realizáciu odborných podujatí. 

Oddelenie literatúry pre deti je vybavené výpočtovou technikou, multimediálnym 

projektorom (ktorý je majetkom OZ Hlas kniţnice), rádiomagnetofónom s CD prehrávačom, 

mikrosystémom Sony a TV prijímačom. Okrem toho je v tomto oddelení k dispozícii 

videorekordér. Oddelenie poskytuje internetové sluţby pouţívateľskej verejnosti na 4 ks PC 

s 1 laserovou tlačiarňou, ktorá je majetkom OZ.  Na sluţobné účely majú pracovníci 

k dispozícii 2 ks PC s 2 laserovými tlačiarňami (z nich 1 ks je majetkom OZ Hlas kniţnice)  

a 1 ihličkovou tlačiarňou. K dispozícii majú multimediálny projektor, multifunkčné farebné 

zariadenie,  laserovú farebnú tlačiareň a kopírovacie zariadenie, ktoré je majetkom OZ.  

Hudobný kabinet je vybavený výpočtovou technikou a TV prijímačom z roku 1999, 

zastaraným audiomodulom,  dvomi  hi-fi vežami a DVD rekordérom. Servis a údrţbu 

zariadení realizuje kniţnica prostredníctvom servisných pracovísk v Leviciach. Zo Slovenskej 
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kniţnice pre nevidiacich v Levoči má kniţnica PLEXTALK, ktorý umoţňuje nevidiacim 

a slabozrakým pouţívateľom hlasné čítanie CD-romu priamo v kniţnici, prípadne po jeho 

vypoţičaní aj doma. Na sluţobné účely majú pracovníci k dispozícii 1 PC s laserovou a  

ihličkovou tlačiarňou. Okrem toho je v kabinete gramofón Smarton s USB výstupom a 1 PC 

so softvérom pre nevidiacich a slabozrakých pouţívateľov JAWS a MAGIC. 

Oddelenie beletrie je zároveň centrom poskytovania kniţnično-informačných sluţieb 

pre telesne postihnutých. Prostredníctvom tohto oddelenia kniţnica zabezpečuje komplexné 

sluţby pre znevýhodnených pouţívateľov. Oddelenie je vybavené výpočtovou technikou, 

kopírovacím zariadením, ktoré je majetkom OZ a rádiomagnetofónom s CD prehrávačom. 

Oddelenie poskytuje internetové sluţby pouţívateľskej verejnosti na 3 ks PC. Na sluţobné 

účely má k dispozícii 2 PC s 2 laserovými  tlačiarňami (z nich jednu vyuţíva aj verejnosť).  

Oddelenie odbornej literatúry je vybavené kopírovacím zariadením, skenerom, 

multimediálnym projektorom s prenosným plátnom a rádiomagnetofónom s CD 

prehrávačom. Oddelenie poskytuje internetové sluţby pouţívateľskej verejnosti na 8 PC a 

1 laserovej tlačiarni, ktoré sú kniţnici prepoţičané zo Slovenskej národnej kniţnice. Na 

sluţobné účely majú pracovníci k dispozícii 4 PC so 4 laserovými tlačiarňami a 1 ihličkovou 

tlačiarňou.  

Pobočka Vinohrady je vybavená 1 PC na sluţobné účely s laserovou a ihličkovou 

tlačiarňou. Pobočka má tieţ k dispozícii  rádiomagnetofón s CD prehrávačom. 

Oddelenie bibliografie a informácií je vybavené 2 PC s 2 laserovými tlačiarňami 

(z nich 1 je farebná). Oddelenie je ďalej vybavené kopírovacím zariadením, skenerom, 

fotoaparátom a videokamerou a má tieţ k dispozícii zariadenie  na hrebeňovú väzbu. 

Oddelenie akvizície a metodiky je vybavené 2 PC s laserovou a ihličkovou 

tlačiarňou.  

Ekonomické oddelenie je vybavené 1 PC a multifunkčným zariadením.  

V skladových priestoroch je 14 ks PC, 6 ks tlačiarní a kopírovacie zariadenie.  

Riaditeľstvo je vybavené 2 PC s 2 laserovými tlačiarňami a multifunkčným 

zariadením (telefón, fax a tlačiareň). 

 

VI. Priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcia  
 

Priestorové podmienky rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Celková plocha knižnice 1298,60 m² 1298,60 m² 0 

Výpožičné miesta, študovne, čitárne 812,81 m² 812,81 m² 0 

Depozitár 45,60 m² 45,60 m² 0 

Pobočka 77,50 m² 77,50 m² 0 

Neverejné priestory 362,69 m² 362,69 m² 0 

 

Pomer voľného a viazaného výberu: 90:10% 

 

V 1. polroku 2010 MsZ v Leviciach definitívne schválilo svojím uznesením predaj DK 

Druţba, v ktorom je kniţnica v podnájme investorovi, ktorý predloţil investičný zámer na 

vybudovanie nového obchodno-kultúrneho centra. Napriek reálnej hrozbe vysťahovania 

kniţnice a jednaniam s mestom a VÚC sa zatiaľ pre našu kniţnicu nepripravuje ţiadny 

konkrétny priestor na umiestnenie oddelenia odbornej literatúry. Podľa najaktuálnejších 

informácií zo strany primátora mesta sa DK Druţba bude búrať v 2. polroku 2011. To 

znamená, ţe dovtedy bude potrebné nájsť vhodné umiestnenie, ktoré je zatiaľ iba v štádiu 

úvah. 

TK sa nachádza v troch od seba navzájom vzdialených budovách. V dvoch budovách 

je kniţnica v podnájme, v jednej budove je správcom majetku Nitrianskeho samosprávneho 



 25 

kraja. V budove v správe kniţnice sa nachádza oddelenie beletrie a centrum kniţnično-

informačných sluţieb pre telesne postihnutých, pretoţe budova je kompletne debarierizovaná. 

V tejto budove však vlhnú steny a je v nej poškodená dlaţba. Tento havarijný stav trvá uţ od 

povodní na jar v roku 2000 a kniţnici sa zatiaľ nepodarilo odstrániť tento váţny problém.  

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

je bezbariérový, zabezpečený nájazdovou rampou.  

V tej istej budove na 4. poschodí je umiestnené oddelenie  bibliografie, informácií 

a automatizácie a hudobný kabinet, odbor sluţieb, oddelenie akvizície a metodiky, 

ekonomické oddelenie a riaditeľstvo. Všetky tieto oddelenia sú prístupné výťahom. Vo 

všetkých oddeleniach a kanceláriách na poschodí počas horúcich letných dní vystupuje 

teplota vysoko nad 30 °C, niekedy dosahuje aţ 40 °C, pretoţe v týchto priestoroch nie je 

klimatizácia. Tieto priestory sú pre pracovníkov a návštevníkov hygienicky nevyhovujúce 

a neúnosné v posledných rokoch takmer polovicu roka. 

Oddelenie odbornej literatúry sa nachádza v  budove DK Druţba na 2. poschodí bez 

výťahu a bez akejkoľvek moţnosti odstránenia bariér. Poloha a celkový vzhľad tohto 

oddelenia nezodpovedá základným hygienickým, bezpečnostným, ani estetickým 

poţiadavkám. Aj v tomto oddelení teplota v letných mesiacoch dosahuje aţ  40°C. 

Dlhodobým problémom je tieţ netesnosť okien a strechy a s tým spojené zatekanie do 

priestorov oddelenia v čase väčších daţďov. Zastarané a poškodené linoleum je na niektorých 

miestach úplne zničené. Hygienická maľovka v tomto oddelení nebola vykonaná od roku 

1974, kedy sa kniţnica do týchto priestorov nasťahovala. Kniţnica bude musieť v najbliţšom 

období opustiť tieto aj tak hygienicky nevyhovujúce priestory. 

Kniţnica nevyhnutne potrebuje vlastnú účelovú a modernú budovu, v ktorej budú 

umiestnené všetky oddelenia a nebude viac odkázaná na prenajímanie priestorov a neistotu, či 

z týchto priestorov nedostane výpoveď. Napriek mnoţstvu jednaní vedenia kniţnice 

s kompetentnými pracovníkmi Úradu Nitrianskeho  samosprávneho kraja, poslancami VÚC, 

s pracovníkmi a primátorom MsÚ v Leviciach je zatiaľ, bohuţiaľ, situácia neistá a riešenie 

tohto problému v nedohľadne. 

Od čias, kedy pred 84 rokmi vznikla na území mesta Levice prvá slovenská 

kniţnica ešte nikdy nemala svoju vlastnú budovu! 

 

VII. Personálna oblasť 
 

V personálnej oblasti nenastala v roku 2010 v TK ţiadna zmena v počte pracovníkov 

oproti predchádzajúcemu roku. 

 

Stav pracovníkov rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Počet pracovníkov 24 24 0 

Prepočítaný počet pracovníkov 24,5 24,5 0 

 

Nezmenila sa ani kvalifikačná štruktúra pracovníkov kniţnice. 

 

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov rok 2010  rok 2009 Rozdiel 

Počet pracovníkov 24 24 0 

Počet odborníkov-knihovníkov 20 20 0 

Z toho počet VŠ 4 4 0 

Z toho počet SŠ 16 16 0 

Počet ostatných pracovníkov 4 4 0 

Z toho počet SŠ 4 4 0 
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Priemerná mzda pracovníkov k 31.12.2010 bola 614,18 € (-3,41 €). 

Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2010 bol 46,10 (+1,00) rokov. 

Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2010 bol 47,04 (+1,00)  rokov. 

 

VIII. Finančné zabezpečenie  (Príl. č. 2) 

 

Rozpočet rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Pôvodný rozpočet 324 293,00 € 329 981,00 € -5 688,00 € 

Upravený rozpočet 333 630,25 € 334 158,81 € -528,56 € 

Rozdiel 9 337,25 € 4 177,81 €   

 

Pôvodný rozpočet pre kniţnicu bol vo výške 324.293,- €. V priebehu roku bol 

rozpočet navýšený o granty z Ministerstva kultúry SR vo výške 9.600,- €, z kultúrnych 

poukazov o 2.376,- €, z Ministerstva vnútra SR o 1.700,- € a o sumu 550,- € z ÚNSK na 

spolufinancovanie projektov. Zvýšenie spolu predstavovalo sumu vo výške 14.226,- €. 

Z dôvodu úsporných opatrení však bol rozpočet zníţený o 4.888,75 €. Po týchto úpravách 

kniţnica dosiahla rozpočet vo výške 333.630,25 €. Okrem toho TK získala mimorozpočtové 

prostriedky vo výške 1.200,- € od mesta Levice. 

 

Dotácia rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Pôvodná dotácia 302 793,00 € 310 065,00 € -7 272,00 € 

Upravená dotácia 298 454,25 € 300 627,00 € -2 172,75 € 

Rozdiel -4 338,75 € -9 438,00 €   

 

Upravená dotácia 298.454,25 € (-2.172,25 €) bola oproti pôvodnej zníţená o 

4.338,75 € z dôvodu krízových opatrení. Kniţnica tak musela obmedziť nákup KF, ako aj 

ďalšie svoje aktivity a činnosť. Na beţnú prevádzku zostalo minimum finančných 

prostriedkov, čo v priebehu roka komplikovalo situáciu.  

 

Nákup KF rok 2010 rok 2009 Rozdiel 

Plán nákupu KF 12 791,91 € 13 014,00 € -222,09 € 

Skutočnosť  13 991,91 € 16 586,61 € -2 594,70 € 

Rozdiel 1 200,00 € -3 572,61 € 4 772,61 € 

Z toho nákup kníh 10 943,01 € 13 273,25 € -2 330,24 € 

Z toho nákup periodík 3 048,90 € 3 313,36 € -264,46 € 

 

Krízový reţim obmedzil najmä doplňovanie KF. V roku 2010 kúpila kniţnica KF 

v sume 13.991,91 € (-2.594,70). Zatiaľ čo v predchádzajúcom roku pouţila z vlastných 

zdrojov 8.018,61 €, v roku 2010 to bolo iba 5.294,30 € (-2.724,31 €).  

Zvyšné finančné prostriedky získala kniţnica z grantov: 6.976,- € z MK SR, 100,16 € 

z MV SR a 1.200,- € od mesta Levice.  Z ÚNSK získala kniţnica iba 400 € na 

spolufinancovanie projektov a z  dotácie len 21,45 €.  

 

Kapitálové výdavky 

 

 V roku 2010 kniţnica nemala určené ţiadne kapitálové výdavky. 
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IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky 
 

V roku 2010 sa kniţnica obrátila so ţiadosťami o sponzorské príspevky a granty na 

podnikateľské subjekty, spoločnosti, inštitúcie i jednotlivcov. Kniţnica pripravila  

7 projektov a ţiadostí na celkovú sumu 28.600,- €. Kniţnica získala zo šiestich projektov 

spolu 14.696,- €. Okrem vlastných projektov kniţnica pripravila 3 projekty v spolupráci s OZ 

Hlas kniţnice v celkovej sume 2.374,- €. Z toho 2 projekty boli úspešné a podporené sumou 

800,- €. Kniţnica vypracovala 2 samostatné projekty na skvalitnenie kniţničnej práce, ktoré 

prihlásila do grantového programu MK SR. Projekt „Modernizácia počítačového vybavenia“ 

prihlásila kniţnica do grantového programu 2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových 

inštitúcií, podprogram 2.1 Kniţnice a kniţničná činnosť a bol podporený sumou 5.000,- €. 

Z tohto grantu kniţnica kúpila 8 výkonných PC a 3 laserové tlačiarne. MK SR nepodporilo 

ďalší projekt „Pamäť a vitalita v každom veku“, ale podporilo projekt „Doplnenie 

knižničného fondu“, ktorý kniţnica prihlásila do podprogramu 2.5 Akvizícia kniţníc. Tento 

projekt bol podporený sumou 4.600 € a kniţnici výrazne pomohol v zabezpečovaní 

doplňovania KF. Aj v  tomto roku vyhlásilo MK SR projekt „Kultúrne poukazy“ pre kultúrne 

inštitúcie v samostatnom grantovom programe 9.2, do ktorého sa naša kniţnica prihlásila. 

Z tohto projektu kniţnica získala 2.376,- €, ktoré rovnako pouţila na doplňovanie KF. 

 Kniţnica bola úspešná aj ďalším projektom „Buď v pohode“, ktorý bol Radou vlády 

pre prevenciu kriminality podporený sumou 1700 €. Z týchto finančných prostriedkov 

kniţnica zabezpečila potrebné technické vybavenie, nákup kníh a zabezpečila aj lektora na 

realizáciu tohto dlhodobého projektu.  

Kniţnica podala ţiadosť o finančnú dotáciu na MsZ Levice na projekt „Nové knihy 

čitateľom“. MsZ Levice  pridelilo dotáciu 1.200,- € na nákup KF.  

So ţiadosťou o dotáciu sa kniţnica obrátila aj na Slovenské elektrárne, a. s., s ktorými 

koncom roka podpísala zmluvu o reklame. Finančné plnenie tejto zmluvy bude aţ v budúcom 

roku. 

Kniţnica pripravila aj 3 projekty v spolupráci s OZ  Hlas knižnice, z ktorých bol 

podporený projekt ÚNSK v Nitre Vyhodnotenie XVIII. ročníka medzitriednej súťaže detí 

Čítam, čítaš, čítame sumou 500,-  € a mesto Levice podporilo projekt Aktivity na podporu 

literárnych, informačných a čitateľských kompetencií detí sumou 300,- €.  

Kniţnica získala sponzorsky závesný výstavný systém na steny v priestoroch 

Literárneho klubu. Všetky odmeny v súťaţiach, ako aj materiál pre tvorivú dielňu na Noc 

v kniţnici s Andersenom získala kniţnica tieţ sponzorsky. Kniţnica získala aj ďalšie drobné 

sponzorstvo v podobe občerstvenia, drobných reklamných predmetov a cien pre deti do 

súťaţe Čítam, čítaš, čítame.  

 

X. Kniţnice a spolková činnosť 
 

TK je od roku 2000 členom medzinárodnej organizácie kniţníc Unesco Network of 

Associated Libraries – UNAL.  

Kniţnica je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej 

asociácie kniţníc. TK má zastúpenie vo výbore Krajskej pobočky Spolku slovenských 

knihovníkov. Členka výboru KP SSK a ďalší pracovníci kniţnice sa aj v tomto roku 

zúčastňovali všetkých podujatí, organizovaných profesnými organizáciami. V novembri 2010 

sa 7 pracovníkov TK zúčastnilo Exkurzie do Městské knihovny a Národní technické 

knihovny v Prahe. 
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XI. Medzinárodná kniţničná spolupráca 
 

V roku 2010 sa na pozvanie spriatelenej kniţnice Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

z Érdu 3 knihovníčky našej kniţnice zúčastnili Návštevy Krajskej kniţnice vo Zvolene. 

Na pozvanie  Katona Lajos Városi Könyvtár vo Váci sa 2 knihovníčky našej kniţnice 

zúčastnili Odborného podujatia knihovníkov detských oddelení Spolku maďarských 

knihovníkov Peštianskej ţupy, na ktorom vystúpili s príspevkom Prezentácia  

kultúrno-výchovnej a vzdelávacej činnosti  Oddelenia literatúry pre deti.  

 

 

        Mgr. Jana Holubcová, v. r. 

riaditeľka Tekovskej kniţnice v Leviciach 

 

 

 

V Leviciach, 31.1.2011 
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Príloha č.1 

                                           PREHĽAD UKAZOVATEĽOV ZA ROK 2010 
 

  
    

UKAZOVATEĽ Merná Skutočnosť  Plán Skutočnosť 

  jednotka 2009 2010 2010 

STAV KNIŢNIČNÝCH kn.j.       

FONDOV " 118 966 120 500 119 951 

z toho - odborná literatúra " 41 392   41 323 

          - beletria " 48 272   49 661 

          - odborná literatúra pre deti " 7 239   7 249 

          - beletria pre deti " 22 063   21 718 

z toho - ostatné dokumenty " 4 486   4 429 

počet kn.j. na 1-ho obyvateľa " 3,36   3,43 

počet kn.j. na 1-ho pouţívateľa " 20,82   22,05 

index obratu KF index 1,89 
 

1,86 

počet titulov odoberaných periodík   98   97 

počet exemplárov odoberaných 
periodík   114   111 

prírastky KF spolu kn.j. 3 695 3 000 2 817 

úbytky KF spolu " 379 1 466 1 832 

€ na 1-ho obyvateľa € 0,47 €   0,40 € 

POUŢÍVATELIA osoby 5 715 5 700 5 439 

z toho - do 15 rokov " 1 974 2 000 1 893 

% registrovaných pouţívateľov "       

z počtu obyvateľov " 16,16   15,54 

počet návštevníkov " 75 564 75 000 75 565 

počet fyzických návštevníkov   54 496   51 985 

počet návštev internetovej stránky 
kniţnice " 21 068   23 580 

počet prístupov pouţívateľov na 
internet v kniţnici " 14 302   12 190 

VÝPOŢIČKY - spolu kn.j. 225 216 222 000 222 698 

z toho - odborná literatúra " 64 042   59 570 

          - beletria " 71 009   70 436 

          - odborná literatúra pre deti " 15 914   16 874 

          - beletria pre deti " 42 343   41 853 

          - periodiká " 31 908   33 965 

z toho ostatné dokumenty " 3 854   4 549 

z toho - absenčné " 177 314 176 000 171 785 

          - prezenčné " 47 902 46000 50 913 

počet výpoţičiek na 1-ho obyvateľa " 6,37   6,36 

počet výpoţičiek na 1-ho pouţívateľa " 39,41   40,94 



30 

 

     
  Merná Skutočnosť  Plán Skutočnosť 

  jednotka 2009 2010 2010 

POČET OBYVATEĽOV   k 30.6.2009   k 30.9.2010 

  osoby 35 375   35 002 

ŠPECIALIZOVANÉ         

KNIŢNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŢBY         
bibliografické a faktografické 
informácie informácie 12 638   11256 

rešerše tituly 230   195 

bibliografické konzultácie konzultácie 479   782 

PORADENSKÉ SLUŢBY         

KNIŢNICIAM         

metodické návštevy 
metodické 
návštevy 0   0 

konzultačné sluţby konzultácie 163   162 

odborné semináre, školenia, exkurzie podujatia 4   1 

informačné dni " 0   0 

KNIŢNIČNÉ PODUJATIA         

vzdelávacie a kultúrno-spoločenské " 605   627 

exkurzie " 5   7 

výstavy (ky), nástenky 
výstavy, 
nástenky 72   141 

ostatné propagačno-informačné sluţby   33   31 

EDIČNÁ ČINNOSŤ tituly 6   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


