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I. Úlohy a miesto knižnice, vzájomná koordinácia a kooperácia 
 

 Tekovská knižnica v Leviciach ako verejná regionálna knižnica plnila v roku 2012 všetky 

funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2012. 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. 

Na území regiónu Tekovská knižnica (TK) v tomto roku koordinovala činnosť 84 (5) 

knižníc so  6 pobočkami.  

Knižnica počas roka splnila všetky naplánované ťažiskové úlohy a realizovala aj niektoré 

ďalšie úlohy mimo plánu. 

Najväčšou a najdôležitejšou úlohou roku 2012 bolo presťahovanie oddelenia odbornej 

literatúry z priestorov KD Družba do priestorov CK Junior na prízemí. Knižnica dlhodobo niekoľko 

rokov hľadala vhodné umiestnenie v účelovej budove, do ktorej by sa zmestili všetky oddelenia so 

všetkými pracoviskami, bohužiaľ tento zámer sa nepodaril. Knižnica sa musela presťahovať do 

menších priestorov, čo spôsobilo mnohé problémy, ktoré bolo potrebné vyriešiť. Knižnica musela  

vyradiť množstvo kníh a nelogicky presťahovať časť knižničného fondu do hudobného kabinetu na 

poschodí. Knižnica prišla o skladové priestory a najmä o veľkú študovňu, ktorú mali predtým 

čitatelia k dispozícii. V študovni bolo umiestnených 8 PC pre verejnosť, ktoré bolo potrebné 

presťahovať do oddelenia beletrie a 3 PC z oddelenia beletrie presunúť do oddelenia odbornej 

literatúry, pretože viac sa ich tam nezmestí. Nakoľko má knižnica mikrovlnné pripojenie na 

internet, bolo potrebné vymeniť a presťahovať anténu a najmä nájsť pre ňu vhodné umiestnenie, čo 

tiež nebolo jednoduché. Navyše priestory, do ktorých sa oddelenie malo presťahovať boli výrazne 

zdevastované po predchádzajúcom majiteľovi tlačiarne. Priestory bolo potrebné opraviť a upraviť 

ich čo najprijateľnejšie pre potreby knižnice. Paradoxné je, že hoci v nových a podstatne menších  

priestoroch nie je prístup k vode, ani sociálne zariadenie a priestory sú menšie, prenájom a služby   

v týchto priestoroch sú oveľa drahšie. Napriek všetkým problémom knižnica zvládla sťahovanie 

výborne za veľmi krátky čas od 20.2.2012 do 9.3.2012. To sa dalo dosiahnuť najmä vďaka výbornej 

organizácii práce a vďaka všetkým pracovníkom, ktorí mohli pomáhať a ich rodinným príslušníkom 

a tiež niekoľkým dobrovoľníkom.  Knižnici pomáhali pri sťahovaní študenti SPŠS a mimoriadne 

pracovití aktivační pracovníci, ktorých TK dostala k dispozícii vďaka MsÚ Levice. 

Všetky odborné činnosti knižnice, vrátane poskytovania knižnično-informačných služieb sú 

v Tekovskej knižnici plne automatizované. Napriek naďalej nevhodnému umiestneniu v dvoch 

objektoch v rôznych častiach mesta sú všetky oddelenia služieb on-line pripojené na internet, čo 

umožňuje komplexné poskytovanie knižnično-informačných služieb pre čitateľov TK. Čo však 

knižnicu znevýhodňuje oproti iným knižniciam na Slovensku je fakt, že knižnica nemá vlastnú 

účelovú budovu.  

Hoci je knižnica znevýhodnená priestorovo a tiež dlhodobo ekonomicky, pracovníci 

knižnice aj v tomto roku prišli iniciatívne s novými návrhmi a nápadmi, ktoré knižnica postupne 

realizovala.  

Pôvodný rozpočet pre knižnicu bol v roku 2012 vo výške 355.903 €, čo je  o 38.000 € viac 

oproti roku 2011.  Rozpočet bol navýšený o 30.000 € z dôvodu sťahovania OOL a potreby opravy 

priestorov. Rozpočet knižnice bol neskôr upravený o 7.119 €, ktoré TK chýbali na zvýšené nájomné 

a služby v nových priestoroch a o granty a spolufinancovanie. Z rovnakých dôvodov knižnica 

dostala dotáciu  vo výške 333.903 €, čo je o 36.000 € viac ako v roku 2011. Aj dotácia bola 

upravená o 3.200 € na zvýšené nájomné a spolufinancovanie projektu. Rozpočet aj dotácia bez 

finančných prostriedkov na sťahovanie a na zvýšené nájomné a služby sú v podstate na úrovni 

vlaňajšieho roka.  Napriek tomu ceny tovarov a služieb sa zvýšili a mzdový fond má TK rovnaký od 

roku 2010 a v roku 2009 bol  ešte vyšší! 

V roku 2012 knižnica kúpila KF vo výške 16.476,18 €, čo je o 1.862,71 € menej ako 

v predchádzajúcom roku. Pozitívom doplňovania KF bolo, že TK získala účelovú dotáciu 6.000,- € 
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a tiež to, že z grantového programu MK SR poslali finančné prostriedky už v 1. polroku na rozdiel 

od predchádzajúceho roku. 

Pri príprave podujatí sa knižnica viac ako kedykoľvek predtým snažila spolupracovať 

s rôznorodými organizáciami, inštitúciami, ale aj s „priateľmi knižnice“. Knižnica najužšie 

spolupracovala s tradičnými partnermi Občianskym združením Hlas knižnice, materskými, 

základnými a strednými školami a knižnicami v regióne, s Mestským kultúrnym strediskom, 

Tekovským múzeom, Regionálnym osvetovým strediskom, Domom detí a mládeže, Informačným 

centrom mladých, Územným spolkom SČK, MsÚ, Mestskou políciou, Okresným riaditeľstvom 

policajného zboru, Základnou organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Klubom 

abstinujúcich alkoholikov Nový začiatok a Krajským osvetovým strediskom v Nitre. Okrem 

osvedčených  partnerov knižnica čoraz častejšie spolupracovala s inštitúciami, či jednotlivcami  

mimo nášho regiónu - s Nadáciou Memory, Národným lesníckym centrom, Linkou detskej istoty 

pri Slovenskom výbore pre UNICEF, spisovateľmi, ale aj s obyvateľmi nášho mesta a regiónu. 

Knižnica aj v tomto roku pripravila množstvo podujatí a rozvíjala komunitnú činnosť. Knižnica sa 

prostredníctvom kooperácie  a svojich aktivít zviditeľnila aj za hranicami nášho regiónu. 

V roku 2012 knižnica realizovala už XX. ročník vlastného projektu Čítam, čítaš, čítame, 

Jubilejného ročníka sa zúčastnilo 51 tried s 932 deťmi. Slávnostné vyhodnotenie súťaže pripravila 

knižnica na levickom námestí s predpokladanou účasťou všetkých súťažiacich detí. Z dôvodu 

neúnosných teplôt prišlo síce oveľa menej detí, ale pre všetky deti knižnica pripravila bohatý 

program v spolupráci s PaSA, MŠ a hercami-zabávačmi. Všetky deti dostali balóny, perá a cukríky 

a víťazi boli odmenení knihami a ďalšími hodnotnými cenami. TK všetko zabezpečila 

z mimorozpočtových zdrojov  z  OZ Hlas knižnice a od sponzorov v materiálnej, ale aj finančnej 

forme. V septembri knižnica vyhlásila XXI. ročník tejto súťaže. 

Knižnica pripravovala podujatia v rámci Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity 

medzi generáciami. Knižnica už dlhší čas kladie dôraz na prácu so seniormi a ako jediná knižnica 

na Slovensku vyškolila svojho pracovníka a v knižnici realizuje Tréningy pamäti pre seniorov.      

V januári 2012 ukončila odborná pracovníčka TK Eva Bajanová trojmodulový vzdelávací program 

akreditovaný MŠ SR a získala certifikát „Tréner pamäti“. Seniorské aktivity knižnice okrem 

cieľovej skupiny zaujali aj rôzne organizácie a inštitúcie, ktoré požiadali knižnicu o prezentáciu 

týchto aktivít na MsÚ, na celoslovenskej konferencii SČK, v Informačnom centre mladých a tiež 

v Rotary klube. Knižnica úspešne prezentovala tréningy pamäti aj na celoslovenskom 

a medzinárodnom workshope vo Vranove nad Topľou a konferencii Komunitná knižnica VI 

v Banskej Bystrici. Obidvoch odborných podujatí sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva kultúry SR 

a zástupcovia českých a slovenských knižníc. 

TK sa aj v tomto roku zapojila do ďalších projektov: medzinárodný projekt Noc 

s Andersenom, celoslovenské projekty Týždeň slovenských knižníc, Týždeň hlasného čítania, 

Čítajme si..., Les ukrytý v knihe, Deň ľudovej rozprávky a Týždeň mozgu. V spolupráci so VII. ZŠ 

knižnica realizovala aj  Týždeň hlasného čítania. Okrem toho knižnica pokračovala vo vlastnej 

klubovej činnosti. Na pôde knižnice sa stretával literárny klub Dúha, ako aj seniorský klub Čo 

nového v dennej tlači. S menšou periodicitou sa stretávali aj Heviklub a Mamiklub. 

Tento rok knižnica otvorila už XIII. ročník  Týždňa slovenských knižníc (26.3. – 1.4.2012) 

úplne netradične, a to Slávnostným otvorením oddelenia odbornej literatúry v nových priestoroch. 

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili pozvaní hostia z ÚNSK, riaditelia kultúrnych zariadení, 

dobrovoľníci a všetci pracovníci knižnice. Ďalšie podujatia už knižnica pripravovala pre verejnosť. 

TK privítala autorku kníh pre ženy Ruženu Scherhauferovú, ktorá prezentovala svoju doterajšiu 

tvorbu. Prezentáciu fotografií s originálnou indickou hudbou  Tajomstvá Indie si pre verejnosť 

pripravil cestovateľ Jaroslav Burjaniv, bývalý redaktor Slovenského rozhlasu. Pre dospelých 

knižnica pripravila aj stretnutie s ľudovou liečiteľkou Zuzanou Tóthovou na tému Depresia – 

dôsledok modernej doby? V spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku TK pripravila 

mimoriadne zaujímavú výstavu talentovaného slovenského fotografa Filipa Kuliseva  pod názvom 

Amazing USA, ktorá zaujala verejnosť. Našich najmenších potešila regionálna autorka knihy pre 

deti Zora Žatková prezentáciou prvotiny Bristolské básničky pre všetky detičky. Na podporu 
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rozvoja čitateľských zručností žiakov mladšieho školského veku pripravila TK v spolupráci so   

VII. ZŠ Vinohrady Týždeň hlasného čítania. Vyvrcholením TSK bola už tradičná noc plná 

dobrodružstiev a zábavy  Noc s Andersenom, ktorú knižnica organizovala už deviatykrát. O 18,00 

hod., kedy sa knižnica inokedy zatvára, prišlo do knižnice 25 detí vybranej triedy jednej z levických 

škôl spolu s pani učiteľkou, aby v knižnici strávili rozprávkovú, strašidelnú, ale aj dobrodružnú 

a tiež poučnú noc. Knižnica pripravila podujatie v spolupráci s OZ Hlas knižnice, Tekovským 

múzeom v Leviciach a s pánom učiteľom Ervínom Szalmom. Deti mali pripravený zaujímavý 

program Rytieri okrúhleho stola, Strašidelný zámok, či Stretnutie s Andersenom.  

Knižnica sa už po piatykrát zapojila do celoslovenského projektu Čítajme si... Najpočetnejší 

detský čitateľský maratón, ktorý pripravuje Linka detskej istoty pri SV UNICEF spoločne so 

Spolkom slovenských knihovníkov a Slovenskou asociáciou knižníc. V Leviciach sa do 

maratónu zapojilo 82 detí, ktoré čítali z kníh Marty Hlušíkovej Čo baby nedokážu a Alžbety 

Verešpejovej Neplechy školníčky Agneše.  

Aj tento rok sa TK zapojila do celoslovenskej kampane, ktorú vyhlásilo Národné lesnícke 

centrum Les ukrytý v knihe. Naša knižnica pripravila výstavku kníh, zážitkové čítania a ďalšie 

aktivity na podporu a propagáciu čítania kníh s lesníckou tematikou. TK pripravila Lesnú poštu, 

prostredníctvom ktorej deti-poštári nosili poštu z knižnice do školy. Bola to bibliografia kníh z  

oddelenia literatúry pre deti s lesnou tematikou. Bibliografia zároveň bola aj pozvánkou do 

knižnice, kde si deti tieto knihy mohli požičať. 

Piatykrát sa v TK uskutočnilo  celoslovenské podujatie Deň ľudovej rozprávky. Tento rok 

TK zvolila formu zážitkového vnímania. Knihovníčky oddelenia literatúry pre deti počas dňa 

realizovali všetky podujatia oblečené v tekovskom kroji. 

Deťom knižnica umožnila aj ďalšie stretnutia so spisovateľmi. Deti absolvovali Autorské 

čítanie Jany Juráňovej  a Vianočnú poštu s Danielom Hevierom. 

Knižnica bola aj tento rok už šiestykrát spoluorganizátorom Šarkaniády spolu s MsKS 

v Parku M. R. Štefánika v Leviciach, kde mala TK svoj stánok pre súťažiace deti Šarkan múdrosti. 

TK sa druhýkrát zapojila do medzinárodného podujatia Týždeň mozgu, ktoré už po 

štvrtýkrát organizovala Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou Memory 

a Neuroimunologickým ústavom SAV. Naša knižnica sa zapojila rovnomenným interaktívnym 

podujatím pre deti, zameraným na rozvoj mozgových aktivít ako aj prezentáciou programu 

Tréningy pamäti a vitality pre seniorov mimo priestorov knižnice.  

Na Valentínsky deň v knižnici TK pripravila pre svojich čitateľov Valentínky v podobe 

srdiečok s ľúbostnými veršami. 

Knižnica sa systematicky venuje aktualizácii vlastnej webovej stránky, ale aj knižnici na 

Facebooku.  

Okrem tradičných výstav Najkrajší kalendár Slovenska 2012 a Najkrajšia kniha 

a propagačný materiál o Slovensku za rok 2011, ktoré TK realizuje v spolupráci s Klubom 

fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov knižnica pripravila ďalšiu úžasnú výstavu 

študentských prác v spolupráci so Strednou umeleckou školou Ladislava Bielika v Leviciach 

Kniha ako objekt.  

Úspešný bol aj 9. ročník Letného jarmoku vyradených a opotrebovaných kníh, ktorý 

verejnosť čoraz viac navštevuje a využíva.  

Napriek sťahovaniu, finančným a aj personálnym problémom knižnica dokázala splniť 

všetky naplánované úlohy. V priebehu roka dokázala knižnica realizovať aj ďalšie neplánované 

úlohy, ktoré sú realizovateľné iba vo výbornom pracovnom kolektíve. Mnohí pracovníci knižnice 

a aj niektorí rodinní príslušníci odviedli mimoriadne pracovné výkony, ktoré by si zaslúžili aj 

mimoriadne odmeny. Bohužiaľ, mzdový fond TK nie je dostatočný rovnako, ako nie je dostatočná 

dotácia a celý rozpočet knižnice.   
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II. Základné činnosti knižnice 

 
1. Knižničný fond 

 

Prírastok KF rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Plán prírastku 2 755 2 800 -45 

Prírastok KF  2 399 2 546 -147 

Rozdiel -356 -254 -102 

 

Rok 2012 bol v oblasti KF poznamenaný sťahovaním KF oddelenia odbornej literatúry 

a tiež dvomi revíziami KF.  

Napriek všetkým snahám  knižnica nedokázala zopakovať výsledky v doplňovaní KF 

z predchádzajúceho roku. Knižnica doplnila KF o 2 399 kn. j. (-147). Tento prírastok dokázala 

knižnica zabezpečiť najmä vďaka získaným grantom a dotácii.  

Knižnica dlhodobo trpí nedostatkom finančných prostriedkov na doplňovanie KF, čo sa 

následne odráža na všetkých ďalších dosiahnutých výsledkoch. Chýbajúce finančné prostriedky  na 

doplňovanie KF neprispievajú k budovaniu pozitívneho imidžu spoľahlivej kultúrnej inštitúcie.  

Nedostatočné a nepravidelné doplňovanie KF sa dlhodobo prejavuje vo všetkých oddeleniach 

knižnice a rovnako ako v predchádzajúcom období následne ovplyvňuje všetky hlavné ukazovatele 

činnosti TK.  

 

Nákup KF podľa finančných zdrojov rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Grant MK SR + kultúrne poukazy 6 615,00 € 6 240,66 € 374,34 € 

Spolufinancovanie projektu 1 000,00 € 750,00 € 250,00 € 

Mesto Levice 500,00 € 0,00 € 500,00 € 

Dotácia NSK  6 000,00 € 5 000,00 € 1 000,00 € 

Vlastné zdroje 2 361,18 € 6 348,23 € -3 987,05 € 

Nákup KF spolu 16 476,18 € 18 338,89 € -1 862,71 € 

 

V roku 2012 knižnica kúpila KF v sume 16 476,18 € (-1.862 €). V tomto roku TK použila 

z vlastných zdrojov 2.361,18 € (- 3.987,05 €), z účelovej dotácie z ÚNSK 6.000,- € (+1.000,- €), 

6.615 ,- € (+374,34 €) z grantov MK SR, 1.000,- € (+250,- €) zo spolufinancovania grantu a 500,- €  

(+500,- €) z dotácie Mesta Levice. 

 

Nákup KF finančne rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Plán nákupu KF 16 589,00 € 18 338,89 € -1 749,89 € 

Z toho periodiká 3 189,17 € 3 040,59 € 148,58 € 

Z toho knihy 13 287,01 € 15 298,30 € -2 011,29 € 

Nákup KF spolu 16 476,18 € 18 338,89 € -1 862,71 € 

 

Z celkovej sumy 16 476,18 € TK použila na nákup kníh 13.287,01 € (-2.011,29 €) 

a 3.189,17 € (+148,58) na nákup periodík. 
 

Spôsob nadobudnutia KF rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Kúpa 1 667 1 745 -78 

Dar 691 708 -17 

Náhrada 41 93 -52 

Povinný výtlačok 0 0 0 

Prírastok spolu 2 399 2 546 -147 
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V roku 2012 TK doplnila KF o 2 399 kn. j. (-147), z toho  kúpou 1 667 kn. j. (-78). 

Z darovaných 691 (-17) kníh bol najväčší počet darov od čitateľov, 80 kn. j. získala knižnica od OZ 

Hlas knižnice a  6 kn. j. z vydavateľstva Kalligram a ich projektu Knižnica slovenskej literatúry. TK 

nahradila 41 kn. j. (-52). 

Nákup KF realizovala knižnica rovnako ako v predchádzajúcom období so zľavami 30% - 

50% a spolupracovala pritom najmä s osvedčenými partnermi.  

Priemerná cena knihy v roku 2012 bola 7,97 € (-0,75 €).  

 

Štruktúra prírastku KF rok 2012 rok 2011 Rozdiel  

Odborná literatúra pre dospelých 26,72% 31,03% -4,31% 

Krásna literatúra pre dospelých 37,47% 30,75% 6,72% 

Odborná literatúra pre deti 6,92% 7,15% -0,23% 

Krásna literatúra pre deti 27,68% 27,14% 0,54% 

Ostatné dokumenty 1,21% 3,93% -2,72% 

Spolu 100,00% 100,00%   

 

V roku 2012 knižnica zaznamenala najväčší prírastok krásnej literatúry pre dospelých 

37,47% (+6,72%), najmä vďaka darovaným kn. j. Najväčší pokles zaznamenala TK v odbornej 

literatúre pre dospelých z dôvodu menšieho počtu darovaných kníh.  

 

Počet získaných periodík rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Počet titulov periodík 80 97 -17 

Počet kúpených titulov 63 74 -11 

Počet darovaných titulov 18 26 -8 

Počet exemplárov periodík 93 111 -18 

Počet kúpených exemplárov 70 80 -10 

Počet darovaných exemplárov 23 31 -8 

 

Ešte v roku 2011 pred objednávkou na rok 2012 došlo opäť k prehodnoteniu počtu titulov 

a exemplárov periodík odoberaných v jednotlivých oddeleniach. TK znížila počet titulov 

odoberaných periodík  na 80 (-17) a aj počet exemplárov na 93 (-18). 

 

Úbytok KF rok 2012 rok 2011 Rozdiel  

Plán úbytku 2 000 2 951 -951 

Úbytok KF  5 858 11 252 -5 394 

Rozdiel 3 858 8 301 -4 443 

 

Knižnica v roku 2012 vyradila 5 858 kn. j. (+3 858). V porovnaní s plánom bolo vyradených 

o 3 858 kn. j. viac. Vyradené boli najmä zastarané a poškodené kn. j. z dôvodu prípravy na 

sťahovanie oddelenia odbornej literatúry z malých priestorov do priestorov ešte menších. Z toho 

dôvodu bolo potrebné vyprázdniť skladové priestory v centre mesta a tiež príručný sklad OOL. 

Knižnica má od roku 2005 kompletne spracovaný KF automatizovaným spôsobom, čím 

dosiahla úplné automatizované spracovanie celého knižničného fondu. 

V roku 2012 knižnica uskutočnila plánovanú revíziu KF oddelenia beletrie a odloženú 

neplánovanú revíziu KF oddelenia odbornej literatúry, ktorú knižnica uskutočnila až po 

presťahovaní KF. 

 

Stav KF rok 2012 rok 2011 Rozdiel  

Plán stavu KF 112 000 119 800 -7 800 

Stav KF 107 786 111 245 -3 459 

Rozdiel -4 214 -8 555   
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 Stav KF sa v tomto roku znížil na 107 786 kn. j. (-3 459) najmä z dôvodu pripravovaného 

sťahovania knižnice a vyradenia väčšieho počtu kn. j.  

V tomto roku sa znížil počet kn. j. na 1-ho obyvateľa mesta na 3,12 (-0,7)) kn. j. Knižnica 

použila údaj o počte 34 508 (-364) obyvateľov k 31.12.2012 zo ŠÚ SR.  

 Počet kn. j. na 1-ho používateľa knižnice sa v tomto roku zvýšil na 23,03 (+2,04). 

  

2. Knižnično-informačné služby 

 

TK poskytuje automatizované KIS už od roku 1998. V roku 2008 knižnica prešla na súčasný 

knižničný program DAWINCI, v ktorom knižnica pracuje. 

Výsledky v knižnično-informačných službách ovplyvnilo rovnako, ako všetky výsledky TK 

najmä sťahovanie a zatvorenie OOL a revízie KF oddelenia beletrie a OOL.  

Aj v tomto roku sa potvrdil dlhodobo klesajúci trend vo výkonoch v knižnično-

informačných službách.  Dosiahnuté výsledky knižnice sú ovplyvnené najmä sťahovaním oddelenia 

odbornej literatúry do nových, oveľa menších priestorov a jeho uzatvorenie na 3 týždne. Z dôvodu 

malých priestorov bolo nevyhnutné internetovú študovňu presťahovať do oddelenia beletrie, čomu 

predchádzala technická príprava a následné sťahovanie a tiež vyriešenie viacerých technických 

problémov. Výsledky tiež ovplyvnila plánovaná  revízia KF oddelenia beletrie v trvaní 2 týždňov 

a tiež realizácia neplánovanej revízie KF oddelenia odbornej literatúry, ktorá trvala ďalšie 2 týždne. 

 V roku 2012 poklesol počtu fyzických návštevníkov a došlo aj k miernemu poklesu 

virtuálnych návštevníkov. ).  Kvôli sťahovaniu OOL a premiestňovaniu verejného internetu (8 PC) 

do oddelenia beletrie nastal v tomto roku dlhodobejší výpadok v poskytovaní internetových služieb. 

Táto skutočnosť významne ovplyvnila počet používateľov internetových služieb, ktorých sme 

v tomto roku zaznamenali 7 032 (-2 198). 

Knižnica koncom roku 2011 zaviedla novú službu – SMS upomienky. V roku 2012 knižnica 

realizovala túto službu počas celého roku, čím zjednodušila systém upomínania a zároveň znížila  

náklady na jeho realizáciu. TK denne generuje a automaticky posiela SMS upomienky. 

 

2.1 Používatelia 

 

Používatelia KIS rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Plán registrovaných používateľov  5 300 5 400 -100 

Počet používateľov  4 681 5 298 -617 

Z toho plán používateľov do 15 r. 1 900 1 900 0 

Z toho používateľov do 15 r. 1 868 1 918 -50 

  

V roku 2012 TK zaregistrovala 4 681 (-617) používateľov, čo je pokles počtu požívateľov 

oproti predchádzajúcemu roku a tiež pokles oproti plánu 5 300 (-619). Oproti predchádzajúcemu 

roku knižnica zaregistrovala oveľa menej dospelých čitateľov 2 813 (-587) zrejme kvôli sťahovaniu 

a zatvoreniu OOL, ale aj kvôli prirodzenému poklesu počtu študentov SŠ, ktorí sa presunuli 

z detskej kategórie medzi dospelých.  Knižnica v tomto roku zaregistrovala  1 868 (-50) detských 

používateľov, ktorí tvoria 41,60% (-4,34) z celkového počtu školopovinných detí. Intenzívnejšou 

prácou sa knižnici zvýšil počet detí z MŠ na 384 (+137). 

Percento registrovaných používateľov knižnice z počtu obyvateľov mesta Levice je 13,56% 

(- 2,03). 

 Rovnako ako v predchádzajúcom období knižnično-informačné služby TK využívali aj 

používatelia so špeciálnymi potrebami, najmä so zrakovým, telesným a mentálnym postihnutím, ale 

aj seniori. V priebehu roka knižnicu pravidelne navštevovali deti zo Spojenej školy, zo Spojenej 

základnej školy internátnej a z Detského domova Včielka. Naša knižnica sa venuje aj týmto deťom, 

ktoré knižnicu rady navštevujú a pripravuje pre ne špeciálne typy hudobných a iných podujatí, 

primeraných ich chápaniu a schopnostiam. V rámci komplexného poskytovania KIS používatelia 
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TK v tomto roku nevyužili možnosť pravidelnej donáškovej služby imobilným používateľom 

individuálne na požiadanie. 

Zrakovo postihnutým používateľom TK zabezpečuje požičiavanie zvukových kníh zo 

Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči. Počet používateľov týchto špeciálnych služieb 

každoročne klesá. V TK majú k dispozícii PC s programami JAWS a MAGIC, vďaka ktorým môžu 

využívať internet a tiež sťahovať si zvukové knihy v MP3 formáte. TK pomohla mnohým zrakovo 

postihnutým používateľom získať príspevok na kúpu MP3 prehrávača. Okrem toho môžu 

v priestoroch knižnice využívať PLEXTALK na čítanie CD-rom. Knižnica sa aj  naďalej snaží 

propagovať všetky svoje služby pre znevýhodnených používateľov.  

 

Návštevníci  rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Plán návštevníkov  75 000 75 000 0 

Počet prítomných návštevníkov  45 125 51 365 -6 240 

Počet virtuálnych návštevníkov   24 565 25 511 -946 

Počet návštevníkov spolu 69 690 76 876 -7 186 

 

V roku 2012 knižnica zaznamenala 69 690 (-7 186) návštevníkov, čo je oproti plánu o 5 310 

menej. Do knižnice prišlo 45 125 (-6 240) fyzických návštevníkov, čo je oproti plánu o 6 240 

menej. Virtuálne knižnicu navštívilo 24 565 (-946) záujemcov. Prostredníctvom webu aj v tomto 

roku používatelia najčastejšie využívali on-line katalóg, možnosť vyhľadávania knižničných 

dokumentov a ich rezervácie.  

Výpožičný čas knižnice bol nezmenený 49 hodín týždenne plus 4 hodiny pre organizované 

podujatia.  
 

Upomienky rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

I. Upomienka 1 399 2 734 -1 335 

II. Upomienka 491 868 -377 

III. Upomienka 234 378 -144 

Pokus o zmier 105 157 -52 

Písomné upomienky spolu 2 229 4 137 -1 908 

Upomienky prostredníctvom SMS 2 304 601 1 703 

Počet upomienok spolu 4 533 4 738 -205 

  

TK v tomto roku zaznamenala celkom 4 533 (-205) upomienok, čo je iba mierny pokles. 

Dôležité je, že TK poslala poštou o 1 908 upomienok menej ako vlani. TK prvýkrát posielala 

upomienky prostredníctvom SMS celý rok a bolo ich 2 304 (+1 703). Ide o modernejší, lacnejší 

a promptnejší spôsob realizácie tohto procesu, ktorý si pochvaľujú nielen knihovníci, ale aj 

používatelia. 

Z počtu 105 (-52) pokusov o zmier zostalo nevybavených 20 (+3).  
 

2.2 Výpožičky 
 

Výpožičky rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Plán absenčných výpožičiek 170 000 172 000 -2 000 

Absenčné výpožičky 160 104 171 047 -10 943 

Plán prezenčných výpožičiek 50 000 50 000 0 

Prezenčné výpožičky 40 630 51 227 -10 597 

Plán počtu výpožičiek 220 000 222 000 -2 000 

Počet výpožičiek spolu 200 734 222 274 -21 540 

 

V r. 2012 dosiahla knižnica celkový počet výpožičiek  200 734 (-21 540), čo je o 19 266 výpožičiek 
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menej  oproti plánu. Z celkového počtu výpožičiek bolo 160 104 (-10 943) absenčných a 40 630     

(-10 597) prezenčných. Aj v tomto roku pokračoval pokles absenčných a aj prezenčných 

výpožičiek.  

V tomto roku TK musela vyriešiť nielen stavebné úpravy v nových priestoroch OOL. Okrem 

toho musela knižnica riešiť aj výmenu antén na mikrovlnný príjem a tiež dlhodobejšie technické 

problémy s poskytovaním internetových služieb na novom mieste. 

Pracovníci TK poskytovali KIS v rámci svojich možností na veľmi dobrej úrovni                  

a v požadovanej kvalite, o čom svedčia aj pochvalné slová našich spokojných používateľov, 

dokonca z rôznych kútov Slovenska.  
 

Zloženie výpožičiek rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Odborná literatúra pre dospelých 25,84% 26,75% -0,91% 

Krásna literatúra pre dospelých 31,68% 31,63% 0,05% 

Odborná literatúra pre deti 8,20% 7,58% 0,62% 

Krásna literatúra pre deti 20,57% 18,59% 1,98% 

Periodiká 13,71% 15,96% -2,25% 

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

Z toho špeciálne dokumenty 0,92% 2,04% -1,12% 

 

Najväčší pokles TK zaznamenala vo výpožičkách periodík 13,71% (-2,25), špeciálnych 

dokumentov 0,92%  (-1,12) a odbornej literatúry pre dospelých 25,84% (-0,91). Naopak najväčší 

nárast knižnica zaznamenala vo výpožičkách krásnej literatúry pre deti 20,57% (+1,98). Ostatné 

výpožičky mierne vzrástli. 

Počet výpožičiek na 1-ho používateľa knižnice vzrástol oproti predchádzajúcemu roku na 

42,88 (+0,93) výpožičiek. 

Počet výpožičiek na 1-ho obyvateľa mesta klesol oproti predchádzajúcemu roku na         

5,82 (-0,55). 
 

MVS rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Počet MVS žiadaniek 1 185 1 901 -716 

Počet vybavených MVS žiadaniek 1 130 1 880 -750 

Úspešnosť vybavenia 95,36% 98,90% -3,54% 

MMVS 0 0 0 

MVS iným knižniciam 261 305 -44 

 

V tomto roku knižnica zaznamenala 1 185 (-716) žiadaniek o medziknižničnú výpožičnú 

službu. Z celkového počtu žiadaniek TK  kladne vybavila 1 130 (-750) MVS, čo predstavuje 

úspešnosť vybavenia 95,36% (-3,54%). Menšiu úspešnosť vybavenia spôsobili personálne zmeny 

v žiadaných knižniciach. Ani v tomto roku nebol záujem o MMVS. Počet poskytnutých MVS iným 

knižniciam v tomto roku poklesol  na 261 (-44). Pokles bol spôsobený zákazom poskytovania 

týchto služieb MsK v Tlmačoch pre opakované porušovanie výpožičného poriadku. 
 

2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 
 

Podujatia rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Plán podujatí 500 500 0 

Počet podujatí 557 671 -114 

Z toho pre deti 486 583 -97 

          pre mládež 35 43 -8 

          pre dospelých 36 45 -9 

Počet účastníkov podujatí 12 987 13 105 -118 
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V roku 2012 knižnica pripravovala podujatia v súlade s ťažiskovými úlohami a opäť 

pripravila množstvo podujatí mimo plánu. Väčšinu podujatí knižnica pripravila s minimálnymi 

finančnými nákladmi a v prípade financovania podujatia knižnica spolupracovala s OZ Hlas 

knižnice a so sponzormi. Knižnica v tomto roku realizovala 557 podujatí (-114) s celkovým počtom 

účastníkov 12 987 (-118). 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. Z dôvodu sťahovania OOL a aj stiesneným podmienkam OOL knižnica 

pripravila celkovo menej podujatí. 

Na príprave podujatí  knižnica dlhodobo spolupracuje predovšetkým s OZ Hlas knižnice. 

Okrem toho TK spolupracuje s ďalšími organizáciami a inštitúciami v meste i regióne, ale aj 

s priateľmi knižnice. Okrem najužšie spolupracujúcich a dnes už tradičných partnerov materských, 

základných a stredných škôl, to boli v tomto roku aj  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, 

Mestské kultúrne stredisko, Tekovské múzeum, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Regionálne 

osvetové stredisko v Leviciach, Dom detí a mládeže, Informačné centrum mladých, Mestská 

polícia, SB Press, Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Klub 

abstinujúcich alkoholikov „Nový začiatok“, Územný spolok SČK a MsÚ. Knižnica čoraz častejšie 

oslovovala k spolupráci rôzne záujmové skupiny obyvateľov. TK spolupracovala aj s inštitúciami 

a jednotlivcami mimo nášho regiónu - s Nadáciou Memory, Linkou detskej istoty, Národným 

lesníckym centrom, so spisovateľmi, či vydavateľmi. TK všetkými svojimi aktivitami smerovala 

k napĺňaniu a realizácii komunitných činností. 

Tento rok Európska komisia vyhlásila za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity 

medzi generáciami (ERAS) a knižnica pripravila v rámci ERAS niekoľko svojich podujatí. 

Knižnica sa zapojila do XIII. ročníka Týždňa slovenských knižníc (26.3. – 1.4.2012) 

s mottom „Knižnice pre všetkých“.   

Tento rok knižnica otvorila TSK úplne netradične, a to Slávnostným otvorením oddelenia 

odbornej literatúry v nových priestoroch, ktorého sa zúčastnili pozvaní hostia z ÚNSK, riaditelia 

kultúrnych zariadení, dobrovoľníci a všetci pracovníci knižnice. Ďalšie podujatia už boli 

pripravované pre verejnosť. Verejnosť dostala možnosť stretnúť sa s autorkou kníh pre ženy 

Ruženou Scherhauferovou (ERAS), ktorá prezentovala svoju doterajšiu tvorbu. Zaujímavú 

prezentáciu fotografií s originálnou indickou hudbou  Tajomstvá Indie (ERAS) si pre verejnosť 

pripravil  Jaroslav Burjaniv, ktorý bol, okrem iného, aj redaktorom Slovenského rozhlasu. Pre 

dospelých knižnica pripravila aj stretnutie s ľudovou liečiteľkou Zuzanou Tóthovou na tému 

Depresia – dôsledok modernej doby? (ERAS). V spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku 

TK pripravila mimoriadne zaujímavú výstavu talentovaného slovenského fotografa Filipa Kuliševa  

Amazing USA, ktorá zaujala verejnosť. Našich najmenších potešila regionálna autorka knihy pre 

deti Zora Žatková prezentáciou prvotiny Bristolské básničky pre všetky detičky. Na podporu 

rozvoja čitateľských zručností žiakov mladšieho školského veku pripravila TK v spolupráci so VII. 

ZŠ Vinohrady Týždeň hlasného čítania. Vyvrcholením TSK bola už tradičná noc plná 

dobrodružstiev a zábavy  Noc s Andersenom, ktorú knižnica organizovala už po deviatykrát. 

O 18,00 hod., kedy sa knižnica inokedy zatvára, prišlo do knižnice 25 detí vybranej triedy jednej 

z levických škôl spolu s pani učiteľkou, aby v knižnici strávili rozprávkovú, strašidelnú, ale 

aj dobrodružnú a tiež poučnú noc. Knižnica pripravila podujatie v spolupráci s OZ Hlas knižnice, 

Tekovským múzeom v Leviciach a s pánom učiteľom Ervínom Szalmom. Deti mali pripravený 

zaujímavý program a knižnica si pripravila rôznorodé aktivity, ako Rytieri okrúhleho stola, 

Strašidelný zámok, či Stretnutie s Andersenom.  

Knižnica sa už po piatykrát zapojila do celoslovenského projektu Čítajme si... Najpočetnejší 

detský čitateľský maratón, ktorý pripravuje Linka detskej istoty pri SV UNICEF spoločne so 

Spolkom slovenských knihovníkov a Slovenskou asociáciou knižníc. V Leviciach sa do 

maratónu prihlásilo 82 detí, ktoré čítali z kníh Marty Hlušíkovej Čo baby nedokážu a Alžbety 

Verešpejovej Neplechy školníčky Agneše.  

Aj tento rok sa TK zapojila do celoslovenskej kampane, ktorú vyhlásilo Národné lesnícke 

centrum Les ukrytý v knihe. Naša knižnica pripravila výstavku kníh, zážitkové čítania a ďalšie 
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aktivity. Počas celého týždňa sa knižnica zamerala na rôzne aktivity pre deti na podporu 

a propagáciu čítania kníh s lesníckou tematikou. TK pripravila Lesnú poštu, prostredníctvom ktorej 

deti-poštári nosili poštu z knižnice do školy. Bola to bibliografia kníh s lesnou tematikou z KF 

oddelenia literatúry pre deti. Bibliografia zároveň bola aj pozvánkou do knižnice, kde si ich deti 

mohli požičať. 

Už po šiestykrát sa knižnica zapojila do prípravy celoslovenského podujatia Deň ľudovej 

rozprávky. Vznik ľudovej slovesnosti so zameraním na ľudové rozprávky sa TK snažila priblížiť 

deťom formou zážitkového vnímania. Knihovníčky oddelenia literatúry pre deti počas dňa 

realizovali všetky podujatia oblečené v tekovskom kroji.  

V rámci medzinárodného podujatia Týždeň mozgu, ktoré už po štvrtýkrát organizovala 

Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou Memory a Neuroimunologickým 

ústavom SAV sa knižnica už druhýkrát zapojila rovnomenným interaktívnym podujatím pre deti, 

zameraným na rozvoj mozgových aktivít detí a seniorov prezentáciou programu Tréningy pamäti 

a vitality pre seniorov (ERAS). Aktivity TK pre seniorov zaregistrovali aj ďalšie inštitúcie 

a organizácie v meste a požiadali knižnicu o prezentáciu týchto aktivít v Informačnom centre 

mladých na podujatí Bližšie k sebe, na celoslovenskej Konferencii Slovenského Červeného kríža 

Územného spolku SČK Levice, v Rotary klube a na Mestskom úrade v Leviciach na podujatí 

pre seniorov Zdravý životný štýl.  

V tomto roku knižnica úspešne vyhodnotila jubilejný XX. ročník medzitriednej súťaže 

Čítam, čítaš, čítame. Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 51 (+3) tried s 932 (+19) súťažiacimi. 

Kultúrny program na slávnostné vyhodnotenie pripravila TK s profesionálnymi hercami-zabávačmi 

a tiež v spolupráci so študentmi z PaSA a deťmi z MŠ. Knižné odmeny pre víťazov knižnica 

zabezpečila prostredníctvom OZ Hlas knižnice, ktoré získalo  finančnú dotáciu od zastupiteľstva 

NSK a všetky ostatné výdavky knižnica zabezpečila sponzorsky. 

Vďaka spolupráci TK s vydavateľstvom Ars Litera  sa stretli deti so spisovateľkou na 

Autorskom čítaní Jany Juráňovej. Deťom boli adresované aj tri predvianočné stretnutia Vianočná 

pošta so spisovateľom Danielom Hevierom a redaktorkou vydavateľstva Trio Publishing. 

TK pripravila pre seniorov aj ďalšie podujatia v rámci ERAS Ako sa žilo?  - besedu s 92- 

ročnou babičkou, ale aj počítačový kurz pre seniorov Nebojme sa internetu. Zaujímavým 

medzigeneračným podujatím boli Stridžie dni: otvárame jesenné a zimné ľudové tradície, ktoré 

boli stretnutím troch generácií v knižnici. 

Knižnica aj tento rok participovala už šiestykrát na Šarkaniáde. Toto podujatie TK 

spoluorganizovala s MsKS, spolutvorila scenár a propagovala ho medzi levickými deťmi. Okrem 

vyhlásenia najkrajšieho šarkana deti plnili rôzne úlohy a knižnica si pre deti pripravila stánok 

Šarkan múdrosti. 

Pre zaľúbených pripravila TK Valentínsky deň v knižnici. Čitatelia v tento deň dostali 

v knižnici „Valentínky“ – papierové srdiečka s veršami slovenskej ľúbostnej poézie.  

TK pripravila aj niekoľko ďalších výstav viazaných ku knihám a obrazovým dokumentom. 

Dve výstavy pripravila TK v spolupráci s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu 

novinárov Najkrajší kalendár Slovenska 2012 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál 

o Slovensku za rok 2011. V spolupráci so Strednou umeleckou školou Ladislava Bielika 

v Leviciach TK pripravila výstavu študentských prác Kniha ako objekt, ktorá zožala veľký úspech. 

V letných mesiacoch knižnica tradične pripravila už deviatykrát Letný jarmok vyradených 

a opotrebovaných kníh, ktorý verejnosť čoraz viac navštevuje a využíva.  

 Knižnica roku 2012 spolu pripravila 557 (-114) podujatí, z nich bolo 137 (-48) dramatizácií 

rozprávok, o ktoré je stále obrovský záujem. Knižnica pripravuje dramatizácie najmä pre deti 

materských škôl, deti mladšieho školského veku a aj pre Mami klub. Prostredníctvom rozprávok 

knižnica dokáže deti pritiahnuť a zároveň propagovať klasické i moderné rozprávky a literatúru 

vôbec. Najviac reprízované boli dramatizácie kníh O veľkej repe, Brémski muzikanti a Ježko 

Jožko a krtko Rudko. Z ostatných podujatí boli najviac reprízované literárne kvízy, zamerané na 

knižnično-informačnú výchovu Čo som čítal, Ako poznám knihy a knižnicu, knižnično-

bibliografické lekcie, literárna hodina Gabriela Futová a Tréningy pamäti a vitality.   
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Propagácia knižnice rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Hromadné návštevy 330 433 -103 

Počet návštevníkov 8 757 10 693 -1 936 

Výstavy 127 111 16 

Nástenky 41 36 5 

Knižničné plagáty 28 25 3 

Rozhlasové relácie 1 1 0 

Televízne vysielanie 6 9 -3 

Články v tlači 14 14 0 

 

V roku 2012 navštívilo knižnicu prostredníctvom 330 (-103) hromadných návštev 8 757     

(-1936) účastníkov, knižnica pripravila 127 (+16) výstav k výročiam literárnych osobností, 41 (+5) 

tematických násteniek a vytvorila 28 (+3) knižničných plagátov. Knižnica úspešne propagovala 

svoju činnosť a jednotlivé podujatia 1 (rovnako) rozhlasovou reláciou v Slovenskom rozhlase. 

Knižnica sa 6-krát (-3) objavila na televíznej obrazovke, z toho 1 (rovnako) bola reportáž v hlavnej 

spravodajskej relácii komerčnej TV Markíza a 5 televíznych vysielaní v regionálnej káblovej 

televízii. O TK vyšlo v regionálnej tlači rovnako ako v predchádzajúcom roku 14 článkov. 

 

III. Bibliograficko-informačná činnosť 

Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov 

 

V roku 2012 TK doplnila databázu regionálnych dokumentov o 33 kn. j. (+1), čo je na 

úrovni predchádzajúceho roku.  

Knižnica spracovala 709 (-288) záznamov regionálnych článkov.  Sprístupnením niektorých 

regionálnych dokumentov (hesiel najvýznamnejších osobností a vybraných titulov z edičnej 

činnosti) na webovej stránke  TK každoročne zvyšuje počet virtuálnych návštevníkov, ktorí si 

dokážu získať informácie zo sprístupnených zdrojov. Knižnici na druhej strane však z toho dôvodu 

klesá počet fyzických návštevníkov. TK v tomto roku vytvorila nové rubriky Pamätné tabule 

a Predstavujeme mladé talenty levického regiónu. 

Napriek obrovskému záujmu používateľov o webovú stránku knižnice TK aj v tomto roku 

zaznamenala množstvo požiadaviek o informácie a rešeršné služby, inštrukcie a konzultácie. Na 

základe potrieb a požiadaviek používateľov knižnica v tomto roku vypracovala 205 rešerší (-47) a 

poskytla celkom 10 120 (-2 558) bibliografických a faktografických informácií a 2 064  (-253) 

inštrukcií a konzultácií.  

 

Bibliograficko-informačné služby rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

bibliografické a faktografické informácie 10 120 12 678 -2 558 

rešerše (elektronické) 205 252 -47 

inštrukcie a konzultácie 2 064 2317 -253 

 

Zoznam spracovaných rešerší v roku 2012 
 

Zoznam  spracovaných rešerší v roku 2012 

 

1. Štátne symboly SR (12 zázn.) 

2. Analýza pohotovosti automobilov (16 zázn.) 

3. Predchádzanie vzniku odpadu ako priorita odpadového hospodárstva (41 zázn.) 

4. Balíky bankových produktov a služieb v komerčných bankách (23 zázn.) 

5. Opatrovateľská služba (17 zázn.) 
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6. Zhodnotenie majetku podniku a finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu      

(29 zázn.) 

7. Aktivity rozvíjajúce matematické predstavy u detí predškolského veku (24 zázn.) 

8. Trakčné vedenia (10 zázn.) 

9. Účinnosť multimediálnej prezentácie u študentov VŠ v tematickom celku „optické zdroje“ 

(19 zázn.) 

10. Ekonomicko-finančná analýza a jej využitie v ohodnocovacom procese (29 zázn.) 

11. Súčasná slovenská rodina a jej patológia vo vzťahu k dieťaťu z pohľadu sociálnej práce     

(21 zázn.) 

12. Šikana v školskom prostredí – SŠ (19 zázn.) 

13. Význam implementácie prvkov multikultúrnej výchovy v práci vychovávateľa v ŠKD      

(19 zázn.) 

14. Výchova a vzdelávanie Rómov (38 zázn.) 

15. Rozvod a striedavá rodičovská starostlivosť (15 zázn.) 

16. Teoretické východiská a možnosti utvárania vlastnej koncepcie vychovávateľa (24 zázn.) 

17. Určovací kľúč na vyučovaciu hodinu biológie (20 zázn.) 

18. Denné osvetlenie učebných priestorov a poľnohospodárskych budov (30 zázn.) 

19. Podmienky ZŠ pre vyučovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (38 zázn.) 

20. Sociálne služby pre seniorov, ich kvalita a dostupnosť (22 zázn.) 

21. Obchodovanie s ľuďmi v priestore EÚ (21 zázn.) 

22. Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku (13 zázn.) 

23. Lénny systém v stredovekej Európe (16 zázn.) 

24. Manažment zberu separovaného odpadu (33 zázn.) 

25. Zásady právnej úpravy katastra nehnuteľností (28 zázn.) 

26. Právna úprava matrík (24 zázn.) 

27. Domáce a prevzaté slová v modernej anglickej slovnej zásobe (10 zázn.) 

28. Technika a technológia výkrmu, odchovu a chovu vodnej hydiny (24 zázn.) 

29. Svetelný smog v urbanizovanom prostredí (19 zázn.) 

30. Zahraničná politika Nemecka pred a po zjednotení (16 zázn.) 

31. Čurillová, Júlia: Sedmoláska (4 zázn.) 

32. História traktorov (16 zázn.) 

33. Trianon, česko-slovenská zahraničná politika 1918-1920 (16 zázn.) 

34. Návrh konštrukcie experimentálneho cyklónového odlučovača (10 zázn.) 

35. Dobrovoľníctvo mládeže (19 zázn.) 

36. Podnikanie zahraničných osôb (18 zázn.) 

37. Tuk hydiny (13 zázn.) 

38. Dobré meno a pravda ako etické hodnoty (15 zázn.) 

39. Manažment ošetrovateľa (20 zázn.) 

40. Špecifiká anatomickej stavby a choroby nemeckého ovčiaka (21 zázn.) 

41. Dekubity – vážny ošetrovateľský problém (20 zázn.) 

42. Vplyv praktických činností na rozvoj motoriky dieťaťa (39 zázn.) 

43. Začleňovanie ľudových technológií do predprimárneho vzdelávania (19 zázn.) 

44. Úspory domácností počas finančnej krízy (12 zázn.) 

45. Význam systémov odmeňovania v systéme riadenia podniku (20 zázn.) 

46. Prechod dieťaťa z rodinného prostredia do materskej školy (21 zázn.) 
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47. Galerijná pedagogika v SNG (25 zázn.) 

48. Kľúčové kompetencie žiakov a pracovné vyučovanie (43 zázn.) 

49. Problémové kategórie zamestnancov a ich postavenie v pracovnoprávnom vzťahu (26 zázn.) 

50. Význam flavonoidov v ovocí a ich zdraviu prospešný účinok na ľudský organizmus          

(24 zázn.) 

51. Osobitosti súčasných vzťahov techniky a životného prostredia (22 zázn.) 

52. Analýza a vývoj životného poistenia v SR za roky 2009-2012 (15 zázn.) 

53. Pokusy s jednoduchými pomôckami v primárnom prírodovednom vzdelávaní (25 zázn.) 

54. Moc a autorita (17 zázn.) 

55. Osobnosť učiteľa ako motivujúci faktor v procese edukácie (40 zázn.) 

56. Dejiny umenia (dielo Posledná večera – obraz) (18 zázn.) 

57. Dobrovoľníctvo v ošetrovateľskej starostlivosti (18 zázn.) 

58. Sociálne služby v Európskej únii a v systéme SR (74 zázn.) 

59. Šedá ekonomika (21 zázn.) 

60. Vývin lexikálnej roviny u detí (33 zázn.) 

61. Multikultúra v spoločenských procesoch na začiatku 3. tisícročia (36 zázn.) 

62. Vínny turizmus (9 zázn.) 

63. Socio-edukačný model pomoci rodičom postihnutých detí a jeho reflexia z pohľadu rodičov 

(29 zázn.) 

64. Výhody a riziká konzumácie zeleniny (21 zázn.) 

65. Trendy hodnotenia študentov na SŠ (19 zázn.) 

66. Meranie rizika pádu u pacientov s Parkinsonovou chorobou v zariadeniach sociálnych 

služieb (27 zázn.) 

67. Vplyv voľnočasových aktivít na etické formovanie človeka (48 zázn.) 

68. Problémové vyučovanie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov (20 zázn.) 

69. Príprava žiakov na odbor kuchár-čašník – komunikácia so zákazníkom (16 zázn.) 

70. Kresba postavy ako diagnostická pomôcka pri liečbe schizofrénie (24 zázn.) 

71. Analýza a návrh optimálneho procesu využitia fytomasy (25 zázn.) 

72. Problémové kategórie zamestnancov (kňazov) a ich postavenie v pracovno-právnom vzťahu 

(27 zázn.) 

73. Aktuálnosť myšlienok celoživotného vzdelávania v dielach J. A. Komenského pre             

21. storočie (12 zázn.) 

74. Odmeňovanie za prácu v podnikateľskej sfére (27 zázn.) 

75. Analýza podmienok vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

v MŠ (27 zázn.) 

76. Šport ako sféra sebarealizácie človeka (21 zázn.) 

77. Využitie interaktívnej tabule (10 zázn.) 

78. Nevhodné rodičovské prístupy vo výchove detí (21 zázn.) 

79. Autorská pieseň ako prejav odporu v ruskej a slovenskej kultúre 60. a 70. rokov 20. storočia 

(50 zázn.) 

80. Aplikácia multikultúrnej výchovy vo výchovnom programe v školskom klube detí             

(32 zázn.) 

81. Možnosti využitia nízkopotenciálového odpadového tepla v súvislosti s biomasou (48 zázn.) 

82. Sociálna práca v obci (35 zázn.) 

83. Analýza IPO emisií cenných papierov (23 zázn.) 

84. Detské piesne – teória (9 zázn.) 
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85. Motivácia žiakov ako kľúčový faktor v úspešnom vyučovaní (21 zázn.) 

86. Teoretické a praktické východiská v príprave učiteľov na vyučovaciu jednotku (22 zázn.) 

87. Hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov (17 zázn.) 

88. Globálny polohový systém (GPS) (17 zázn.) 

89. Možnosti zlepšenia kvality čítania u zrakovo postihnutých žiakov (23 zázn.) 

90. Motivácia zamestnancov (19 zázn.) 

91. Kolapsové stavy v prednemocničnej starostlivosti (24 zázn.) 

92. Audit systémov manažérstva kvality (16 zázn.) 

93. Používanie sugestopédie v učení anglického jazyka (16 zázn.) 

94. Azolové antimykotiká – klotrimazol a flukonazol (21 zázn.) 

95. Asertivita v interpersonálnych vzťahoch (16 zázn.) 

96. Intoxikácia alkoholom v prednemocničnej starostlivosti (16 zázn.) 

97. Možnosti sledovania netesností spaľovacích priestorov motora (18 zázn.) 

98. Florence Nightingale od minulosti po súčasnosť (28 zázn.) 

99. Integrácia závislých do spoločnosti po absolvovaní liečby (23 zázn.) 

100. Piesne v ranom romantizme (19 zázn.) 

101. Prečo pozerajú stredoškoláci televíziu (16 zázn.) 

102. Turci na Slovensku (35 zázn.) 

103. Fyzioterapia po artroskopických operáciách predného krížneho väzu (34 zázn.) 

104. Intenzívna medicína (15 zázn.) 

105. Zhodnotenie vplyvu daňového systému (19 zázn.) 

106. Fyzioterapia po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu (30 zázn.) 

107. Používanie (ne)správnej terminológie vo vzdelávaní (8 zázn.) 

108. Vedomosti a zručnosti sestier v ošetrovaní pacienta s kolostómiou (18 zázn.) 

109. Motivácia žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium (31 zázn.) 

110. Učenie angličtiny pomocou sugestopédie (7 zázn.) 

111. Komunikácia ako didaktický prostriedok v edukačnom procese na stredných školách    

            (31 zázn.) 

112. Problematika racionálneho učenia sa (10 zázn.) 

113. Psychologické aspekty selekcie a hierarchie učebných textov (23 zázn.) 

114. Zvládanie záťažových situácií v profesii učiteľa odborných predmetov (23 zázn.) 

115. Hodnotenie lokalizačných a realizačných predpokladov rozvoja cestovného ruchu vo  

            vybranej obci NsK (11 zázn.) 

116. Percepcia nadačnej spoločnosti cieľovou skupinou (26 zázn.) 

117. Realizácia programov podpory zdravia v primárnej starostlivosti (20 zázn) 

118. Náklady, výnosy a výsledky hospodárenia v Levických mliekárňach (32 zázn.) 

119. Levické mliekárne (12 zázn) 

120. Diagnostické metódy v práci učiteľa (21 zázn.) 

121. Sviatok Ramadán (22 zázn.) 

122. Voľnočasové aktivity vysokoškolských študentov (18 zázn.) 

123. Vplyv školy na morálny vývoj mládeže (18 zázn.) 

124. Katastrálne konanie (21 zázn.) 

125. Pedagogické časopisy (8 zázn.) 

126. Didaktika výuky nadaných detí a detí s poruchami učenia (15 zázn.) 

127. Zmena komunikácie medzi študentmi VŠ pod vplyvom sociálnych sietí  (19 zázn.) 
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128. Tvorivá výučba (32 zázn.) 

129. Tvorivo-humanistická edukácia na stredných školách (39 zázn.) 

130. Kľúčové kompetencie majstra odbornej výchovy (8 zázn.) 

131. Podmienky ZŠ pre vyučovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (23 zázn.) 

132. Analýza systému odmeňovania vo výrobných podnikoch (21 zázn.) 

133. Stimulácia kognitívnych funkcií žiakov vo vyučovaní technických predmetov                    

 (29 zázn.) 

134. Kompetencie žiakov strednej školy a ich formovanie (17 zázn.) 

135. Metrológia – meranie drsnosti (22 zázn.) 

136. Interaktívna tabuľa na hodinách angličtiny (10 zázn.) 

137. Daňová sústava SR (22 zázn.) 

138. Nelegálna komunikácia na vyučovaní (8 zázn.) 

139. Inovačné prístupy a moderné metódy výučby anglického jazyka (30 zázn.) 

140. Kde až môžu skončiť problémy adolescentov? (21 zázn.) 

141. Ekologické účinky rádioaktívnych prvkov a ich vplyv na človeka a  na životné  

            prostredie (5 zázn.) 

142. Plánovacia činnosť učiteľa technických predmetov (21 zázn.) 

143. Prínos voľného pohybu pracovných síl pre spoločnosť (15 zázn.) 

144. Hodnotenie nákladov a výnosov (17 zázn.) 

145. Euroval (16 zázn.) 

146. Výchovná úloha otca a matky v rodine (17 zázn.) 

147. Bezpečnostná stratégia SR v roku 2005 (30 zázn.) 

148. Integrácia a globalizácia SR a jej vplyv na ekonomiku podniku (29 zázn.) 

149. Analýza makroprostredia vybraného podniku (20 zázn.) 

150. Nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka (9 zázn.) 

151. Sociálna komunikácia (30 zázn.) 

152. Pracovný čas (32 zázn.) 

153. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania (19 zázn.) 

154. Didaktická hra ako motivačný činiteľ na hodinách AJ na 1. stupni ZŠ (16 zázn.) 

155. Učenie bez stresu (12 zázn.) 

156. Rozvoj slovnej zásoby pomocou piesní, rečňovaniek a didaktických hier na 1. stupni     

            ZŠ (8 zázn.) 

157. Videosekvencia ako súčasť motivačnej časti vyučovacej hodiny (13 zázn.) 

158. Tvorba triednej a školskej klímy a diverzita žiackej populácie (20 zázn.) 

159. Vnútorné orgány školy (23 zázn.) 

160. Inovačné metódy edukácie (18 zázn.) 

161. Ochrana intimity pacienta (31 zázn.) 

162. Využitie psychosociálnej rehabilitácie u ľudí s duševnými poruchami (31 zázn.) 

163. Kompetenčný profil učiteľa ekonomických predmetov (32 zázn.) 

164. Viktoriánske hodnoty a ich význam v rámci kultúrneho dedičstva (28 zázn.) 

165. Esejistická tvorba Pavla Straussa (32 zázn.) 

166. Postavenie zdravotne postihnutého jedinca v našej spoločnosti (19 zázn.) 

167. Značka ako faktor spotrebiteľského rozhodovania (25 zázn.) 

168. Ovplyvňovanie nákupného správania prostredníctvom komunikačných stratégií                 

 (22 zázn.) 

169. Reinhard Heydrich ako prototyp negatívnej postavy v diele Laurenta Bineta (24 zázn.) 
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170. Epidemiológia hepatitídy A, B, C (18 zázn.) 

171. Interaktívne cvičenia na hodinách AJ na 1. stupni ZŠ (25 zázn.) 

172. Zhodnotenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku (22 zázn.) 

173. Využitie projektového vyučovania vo výchovnom programe (25 zázn.) 

174. Analýza cvičení na výslovnosť v učebniciach angličtiny pre 2. stupeň ZŠ (16 zázn.) 

175. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (50 zázn.) 

176. Edukácia nadaných detí v podmienkach ZŠ (22 zázn.) 

177. Založenie európskeho mechanizmu pre stabilitu – EMS (10 zázn.) 

178. Kompetencie vychovávateľa v ŠKD (38 zázn.) 

179. Mikrobiológia pitných a balených vôd (13 zázn.) 

180. Zdraviu prospešné látky v póre (18 zázn.) 

181. Prijatie roly školáka – prechod od hravej činnosti k učeniu (40 zázn.) 

182. Reč a možnosti jej rozvoja v kontexte poznania zákonitostí mozgu (34 zázn.) 

183. Interakcia učiteľa so žiakom s mentálnym postihnutím na 1. stupni ZŠ (23 zázn.) 

184. Schopnosť rómskeho etnika poskytnúť prvú pomoc pred príchodom záchrannej    

            zdravotnej služby (33 zázn.) 

185. Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch (14 zázn.) 

186. Ralf Dahrendorf – Moderný sociálny konflikt – recenzia knihy (4 zázn.) 

187. Návrh systému vzdelávania a evidencia školení v podniku (19 zázn.) 

188. Dramatizácia vo vyučovaní anglického jazyka (17 zázn.) 

189. Environmentálne dane a možnosti ich zavedenia v SR (30 zázn.) 

190. Verbálna a neverbálna komunikácia so seniormi (25 zázn.) 

191. Dramatizácia rozprávky (20 zázn.) 

192. Kreativizácia osobnosti dieťaťa prostredníctvom projektovej činnosti (24 zázn.) 

193. Didaktické hry a ich využitie pre rozvoj slovnej zásoby (12 zázn.) 

194. Využitie literárneho textu vo výučbe nemeckého jazyka z hľadiska čítania  

            s porozumením (24 zázn.) 

195. Environmentálne hodnotenie a označovanie produktov (20 zázn.) 

196. Práca s kovovými stavebnicami a ich vplyv na kreativitu žiaka (19 zázn.) 

197. Porovnanie postoja Španielska a Talianska k otázke holokaustu (29 zázn.) 

198. Voľný čas pubescentov (23 zázn.) 

199. Profesijné kompetencie učiteľa etickej výchovy (24 zázn.) 

200. Osobnosť učiteľa cudzieho jazyka (28 zázn.) 

201. Význam piesní vo vyučovaní nemeckého jazyka na 1. stupni ZŠ (11 zázn.) 

202. CAD softvér – počítačom podporované projektovanie a CIM systém – počítačom 

 integrovaná výroba (19 zázn.) 

203. Miesto etiky v oblasti tlmočenia osobám so sluchovým postihnutím (19 zázn.) 

204. Bezpečnosť jadrových elektrární (48 zázn.) 

205. Výkon ochrannej výchovy (32 zázn.) 

 

Od roku 2010 má knižnica na vydanie pripravený textovo-bibliografický materiál Ľudové 

zvyky Levického  regiónu. Už v roku 2011 sa TK snažila zabezpečiť finančné prostriedky na 

vydanie tejto publikácie a pripravila žiadosť do grantového programu MK SR. V roku 2012 TK 

pripravila 2 nové projekty do Nadácie Orange a do Nadácie SPP. Bohužiaľ, ani jeden z nich nebol 

finančne podporený.  
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V roku 2011 začala knižnica so zhromažďovaním podkladov k textovo-obrazovému 

materiálu Pamiatky a pamätné tabule mesta Levice, ktorý priebežne dopĺňa. 

 

IV. Metodická a poradenská činnosť 
 

 4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti knižníc v regióne 

 

TK zabezpečuje prostredníctvom webovej stránky knižnice kompletný metodický servis pre 

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

a nejasností sa obracajú na našu knižnicu.  Knižnica  poskytuje servis viac než rok aj na Facebooku. 

Všetky informácie, vrátane kontaktov a informácií z regiónu sú pravidelne aktualizované. V roku 

2012 TK poskytovala metodickú pomoc a usmernenie knižniciam v okrese so zameraním najmä  na 

usmernenie pri vyplňovaní Ročných výkazov o knižnici za rok 2011, usmernenie a pomoc pri 

vypĺňaní tlačív a prihlasovaní grantov, ale aj na riešenie aktuálnych problémov, ktoré bolo možné 

riešiť telefonicky, príp. e-mailom. Knižnica prenášala na svoju webovú stránku dôležité aktuality z 

knižničného  portálu Infolib, z porád  riaditeľov, príp. odborných seminárov. Prostredníctvom 11 

(+5) hromadných e-mailov TK informovala starostov obcí a knihovníkov o dôležitých aktualitách. 

V tomto roku sa knižnica zamerala na stagnujúce knižnice v okrese. Z 18 stagnujúcich knižníc TK 

navštívila 13. Ďalšie 2 knižnice požiadali o pomoc pri očiste a vyraďovaní KF a pri spustení KIS 

MASK. 

Na území regiónu TK koordinovala činnosť 84 (-3) knižníc so 6 pobočkami. Počet knižníc 

sa zmenil zrušením dlhodobo stagnujúcich Ock Kukučínov, Ock Malé Ludince a Ock Bohunice. 

V regióne pracuje: 

 

84 knižníc a 6 pobočiek 

 1 regionálna knižnica s 1 pobočkou 

 3 mestské knižnice s 3 pobočkami 

 10 obecných profesionalizovaných knižníc s 1 pobočkou 

 70 (-3) obecných neprofesionalizovaných knižníc s 1 pobočkou 

 

 V roku 2012 bol počet knižníc regiónu, ktoré poskytovali internet verejnosti 20 (-1). 

Internetové služby poskytujú tieto Ock: Brhlovce, Devičany,  Farná, Horné Turovce, Hrkovce, Iňa, 

Ipeľské Úľany, Keť, Nová Dedina, Pastovce, Podlužany, Plášťovce,  Pukanec,  Sikenica, Šahy, 

Šarovce, Tekovský Hrádok, Veľké Ludince, Želiezovce a TK v Leviciach.  

 

Metodicko-poradenskú činnosť knižnica 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 knižnici   

 pomoc pri vypracovaní grantov 

 riešenie aktuálnych problémov obecných knižníc 

 doplňovanie KF 

 uplatňovanie nových legislatívnych dokumentov v knižničnej praxi 

 uzatváranie dohôd o spolupráci 

 pomoc pri spustení KIS MASK 

 pomoc pri rušení knižnice 

 

V roku 2012 TK zaznamenala tieto zmeny: 

 zmena v personálnom obsadení v 2 Ock: Kozárovce a Veľký Ďur 
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 reorganizácia priestoru v 1 Ock: Starý Tekov - maľovanie knižnice a vytvorenie herne pre 

deti 

  

Formy metodickej činnosti rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Plán metodických návštev 10 10 0 

Počet metodických návštev 15 2 13 

Plán metodických konzultácií 160 160 0 

Počet metodických konzultácií 152 187 -35 

Hromadné informačné e-maily 11 10 1 

 

TK poskytla v roku 2012 starostom a knihovníkom regiónu 152 (-35) telefonických,           

e-mailových  a osobných konzultácií so zameraním najmä na štatistický výkaz. Dôslednou 

a systematickou metodickou prácou sa pomaly zlepšuje aj vykazovanie knižničných výkonov. 

Prostredníctvom pravidelne aktualizovanej webovej stránky, Facebooku a adresných e-

mailov knižnica pravidelne informovala starostov obcí a obecných knihovníkov o všetkých 

aktualitách. Knižnica pravidelne aktualizovala na svojej webovej stránke  Zoznam knižníc 

v regióne so všetkými kontaktmi.   

TK doplnila informácie v rubrike Zoznam knižníc v regióne o linky na vlastné stránky 

knižníc, príp. obecné stránky, či podstránky. 

 Starostovia obcí už nejavia záujem o podpisovanie dohôd o spolupráci. V tomto roku bola  

podpísaná už iba 1 dohoda (-4). Čoraz viac obcí nakupuje samostatne prostredníctvom predajcov, 

príp. internetu a knižničné tlačivá si zaobstarávajú spolu s tlačivami pre obecný úrad.  

V tomto roku žiadna obecná knižnica (rovnako)  nepožadovala nákup KF. Pre 1 (+1) 

knižnicu TK realizovala spracovanie KF. Obecné knižnice vybavené knižničným softvérom si 

v súčasnosti na rozdiel od predchádzajúceho obdobia KF samostatne nakupujú a aj spracovávajú. 

 Do grantového systému MK SR sa okrem TK zapojilo v tomto roku 8 (-3) knižníc. 

Do podprogramu 2.1 Knižnice a knižničná činnosť si zaregistrovali projekty  4 (-2) knižnice. 

V tomto podprograme nebola úspešná žiadna knižnica. Do podprogramu 2.5 Akvizícia knižníc si 

zaregistrovalo projekty 7 (-2) knižníc, z ktorých 5 (-1) bolo úspešných: TK v Leviciach, MsK v  

Želiezovciach, MsK v Šahách, Ock Farná a Ock Pukanec.  

 Knižnica v tomto roku komunikovala s obecnými úradmi pri vypĺňaní Ročných výkazov 

väčšinou elektronicky, pretože všetky obecné úrady a 20 (-1) knižníc už má prístup na internet. 

Nakoľko počítačová gramotnosť pracovníkov obecných úradov sa každoročne zvyšuje, knižnica 

zosumarizovala všetky elektronické výkazy a sústredila sa na odstraňovanie vzniknutých chýb.  

 

 4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť 

 

V roku 2012 TK vypracovala analýzu a rozbor činnosti v materiáli Vyhodnotenie činnosti 

Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2011 a Vyhodnotenie činnosti Tekovskej knižnice 

v Leviciach za 1. polrok 2012. Výsledky činnosti verejných knižníc v regióne za rok 2011 

spracovala TK v materiáli Dokumentácia 2011.  

 

 4.3 Ďalšie vzdelávanie knižničných pracovníkov 

 

Pracovníci TK sa v roku 2012 zúčastnili týchto odborných podujatí: 

 

- Tréner pamäti – 3. Modul vzdelávacieho kurzu MŠ SR – Centrum Memory, n. o.  (január 

2012) 

- Marketing a firemná politika knižníc – odborný seminár – KOS v Nitre – KP SSK Nitra 

(apríl 2012) 

- Účelná propagácia – Tvorba plagátov I. – odborný seminár – KOS v Nitre (apríl 2012) 
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- Benchmarking v slovenských knižniciach – celoslovenský seminár – SNK v Martine (apríl 

2012) 

- Fungovanie knižníc v zmenených podmienkach a špecifické požiadavky používateľov 

v období hospodárskej krízy – XII. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc – v 

ŠVK BB SSK, Goethe-Institut v Bratislave a ŠVK Banská Bystrica  (apríl 2012) 

- Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež – v HK v Prievidzi – SNK 

v Martine (máj 2012) 

- E-kniha, nová výzva pre knižnice – KK Karola Kmeťka v Nitre (máj 2012) 

- ANL + aneb článková bibliografie nové generace – odborný seminár –  Univerzitná knižnica 

v Bratislave (máj 2012) 

- 32. odborný seminár hudobných knihovníkov – Univerzitná knižnica v Bratislave (máj 2012) 

- 50 rokov zvukovej knihy – odborný seminár – Slovenská knižnica pre nevidiacich         M. 

Hrebendu v Levoči (jún 2012) 

- Seminár o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy – Okresný úrad v Nitre (jún 

2012) 

- Zasadnutie národnej komisie pre služby – KK Karola Kmeťka Nitra (jún 2012) 

- Účelná propagácia – Tvorba plagátov II. – odborný seminár – KOS v Nitre (jún 2012) 

- Komunitná knižnica VI. Aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami z pohľadu 

knižníc – workshop – Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou – (jún 2012) 

- Knižnice 2012 – celoslovenská konferencia v Liptovskom Jáne – SAK, SSK, SNK v Martine 

a UK v Bratislave (september 2012) 

- Ako financovať projekty v kultúre – odborný seminár – Trafačka v Nitre – Kultúrny 

kontaktný bod Slovensko (september 2012) 

- Marketing kultúrneho dedičstva v kontexte konkurencieschopnosti cestovného ruchu –  

Župný dom v Nitre – Mesto Nitra, NSK a UKF v Nitre (september 2012) 

- Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti – odborný seminár s workshopom 

v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi - SNK v Martine (september 2012) 

- Aké podmienky majú seniori na aktívne starnutie v Európe? – celoslovenská konferencia na 

Radnici v Banskej Bystrici – Mesto Banská Bystrica s Úradom vlády SR (október 2012) 

- Komunitná knižnica VI. – odborný seminár na Radnici v Banskej Bystrici – OZ Korálky, 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Verejná knižnica Mikuláša Kováča 

v Banskej Bystrici (október 2012) 

- Bibliotéka – medzinárodný knižný veľtrh – Incheba Bratislava (november 2012) 

- Deti v sieti – metodický seminár – KOS v Nitre (november 2012) 

- VZ SAK – voľby do orgánov SAK – v SNK v Martine (november 2012) 

- Partnerské knižnice Kancelárie NR SR – v účelovom zariadení NR SR v Častej Papierničke – 

Kancelária NR SR (november 2012) 

- Stretnutie používateľov AKIS DAWINCI – odborný seminár v CVTI v Bratislave – SVOP 

Bratislava (december 2012) 

- Seminár k roku seniorov – v SNK v Martine (december 2012) 

- Celoslovenský seminár k benchmarkingu verejných knižníc – v SNK v Martine (december 

2012) 

 

 4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov rozvoja knižníc 

 

V roku 2012 TK vypracovala Plán činnosti Tekovskej knižnice v Leviciach na rok 2012  a 

priebežne podľa potreby pripravovala materiály a odborné podklady, týkajúce sa odbornej činnosti, 

umiestnenia knižnice a pod.  
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4.5 Edičná a publikačná činnosť 

 

Edičná činnosť 

 

1. Holubcová, Jana : Vyhodnotenie činnosti Tekovskej knižnice v Leviciach za rok 2011 / Jana 

Holubcová. – Levice : Tekovská knižnica, 2012. – 41 s. 

2. Tomusová, Katarína : Dokumentácia 2011. Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc v  okrese 

Levice podľa hlavných ukazovateľov činnosti za rok 2011 / Katarína Tomusová. - Levice: 

Tekovská knižnica, 2012. – Nestr. 

3. Holubcová, Jana : Plán činnosti na rok 2012 / Jana Holubcová. – Levice : Tekovská knižnica, 

2012. – 9 s. 

4. Holubcová, Jana : Vyhodnotenie činnosti Tekovskej knižnice v Leviciach za 1. polrok 2012 / 

Jana Holubcová. – Levice : Tekovská knižnica, 2012. – 28 s. 

5. Gőczeová, Andrea : Marta Hlušíková : Bibliografický profil / Andrea Gőczeová. - Levice: 

Tekovská knižnica, 2012. – Nestr. 

6. Gőczeová, Andrea: Jana Juráňová: Bibliografický profil / Andrea Gőczeová. – Levice: 

Tekovská knižnica, 2012. – Nestr.  

 

Publikačná činnosť 

  

1. Ráchela, Štefan – Holubcová, Jana : Knižnica sa presťahovala do ešte menších priestorov : 

Pri príležitosti Marca - mesiaca knihy s riaditeľkou Tekovskej knižnice v Leviciach Janou 

Holubcovou. – Fotogr. In: Pohronie. –  Roč. 67, č. 11 (2012), s. 6. 

2. Bajanová, Eva : Tréningy pamäti pomáhajú. – Fotogr. In: Slovenská brána. – Roč. 22 (62), 

č. 7 (2012), s. 5. 

 

Okrem uvedených edičných titulov TK pripravila v rámci propagácie knižničných služieb: 

- diplomy k vyhodnoteniu súťaže Čítam, čítaš, čítame 

- propagáciu podujatí tlačenými letákmi a pozvánkami v rámci Týždňa slovenských knižníc, ako 

aj ďalších knižničných podujatí aj v regionálnych médiách 

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

knihovníckom portáli INFOLIB 

 

V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie 
 

V roku 2012 TK pracovala v plnoautomatizovanom režime v knižničnom programe 

DAWINCI, ktorý firma SVOP prispôsobila požiadavkám TK. V programe DAWINCI pracuje 

knižnica od konca roku 2008.  

V tomto roku vo februári knižnica musela vyriešiť vážnejšie problémy v súvislosti so 

sťahovaním oddelenia odbornej literatúry z DK Družba do CK Junior. V rámci sťahovania bolo 

potrebné vyriešiť nielen umiestnenie knižničného nábytku a KF, ale aj zabezpečiť ochranu objektu 

elektronickou signalizáciou a tiež pripojenie k internetu novou anténou na mikrovlnné pripojenie. 

TK taktiež musela demontovať a namontovať elektronickú ochranu KF. Z dôvodu nepostačujúceho 

priestoru  bolo potrebné umiestniť verejný internet na 8 PC v oddelení beletrie a 3 PC pre verejnosť 

umiestniť v oddelení odbornej literatúry. V súvislosti s premiestňovaním internetu vznikli 

v oddelení beletrie 3 týždne trvajúce problémy s poskytovaním internetu, ktoré riešili a  napokon aj 

vyriešili odborníci v Bratislave . 

Knižnica sa nachádza v širšom centre mesta v dvoch od seba vzdialených objektoch. 

V týchto budovách a tiež v priestoroch pobočky má knižnica pripojenie na internet. To umožňuje 

on-line prístup všetkých oddelení, poskytujúcich služby. Knižnica má internetové pripojenie             

s garantovanou rýchlosťou 4 000 kb/s bez agregácie. Od r. 2007 poskytuje knižnica automatizované 

KIS aj v priestoroch pobočky Vinohrady, kde však má oveľa pomalšie pripojenie.  

http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Kniznica%20sa%20prestahovala.pdf
http://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Napisali%20o%20nas/Treningy%20pamati%20pomahaju.pdf
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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 knižnica poskytuje verejnosti prístup k internetu na      

16 ks PC bezplatne.  

Od marca 2011 je TK na Facebooku, kedy začala experimentálnu prevádzku. Knižnica 

priebežne, rovnako ako svoju webovú stránku zverejňuje všetko dôležité a podstatné. Každým 

dňom narastá počet užívateľov Facebooku. 

Prevádzku a bežnú údržbu výpočtovej techniky zabezpečuje správca siete, iba v prípade 

väčších porúch, prípadne potrebnej výmeny súčiastok knižnica využíva služby servisu výpočtovej 

techniky.  

TK má k dispozícii rovnako ako v predchádzajúcom roku 27 ks PC. Z tohto počtu majú 

pracovníci knižnice k dispozícii 19 PC (+1) a 8 ks PC majú k dispozícii používatelia. Z celkového 

počtu počítačov je 1 ks PC HP 3400 MT, 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 knižnica 6 ks (-8) nepoužívaných PC odložených v sklade. 

Používateľom knižnice slúži spolu 16 ks PC (z nich 8 je majetkom SNK v Martine), na 

ktorých poskytuje verejnosti internetové služby a služby on-line katalógu. 

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

knižnice). Knižnica ďalej používa 15 (-2) ks laserových tlačiarní (z nich 1 je majetkom OZ HK      

a  1 je majetkom SNK), z toho 5 ks čiernobielych multifunkčných zariadení (z nich 2 ks sú 

majetkom OZ HK) a 1 ks  farebné multifunkčné zariadenie  a 2(-3) ks ihličkových tlačiarní. 

Knižnica má tiež k dispozícii 1 (-1)  skener.. TK má tiež  digitálnu videokameru na dokumentáciu 

pripravených podujatí a 3 ks multimediálnych projektorov (z nich 1 ks je majetkom OZ HK), ktorý 

využíva najmä na prezentáciu služieb a na realizáciu odborných podujatí. 

Oddelenie literatúry pre deti je vybavené výpočtovou technikou, multimediálnym 

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

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

videorekordér. Oddelenie poskytuje internetové služby používateľskej verejnosti na 4 ks PC        

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

k dispozícii 2 ks PC s 2 laserovými tlačiarňami (z nich 1 ks je majetkom OZ HK).   K dispozícii 

majú multimediálny projektor, multifunkčné farebné zariadenie,  laserovú farebnú tlačiareň        

a kopírovacie zariadenie, ktoré je majetkom OZ HK.  

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

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

realizuje knižnica prostredníctvom servisných pracovísk v Leviciach. Zo Slovenskej knižnice pre 

nevidiacich v Levoči má knižnica PLEXTALK, ktorý umožňuje nevidiacim a slabozrakým 

používateľom hlasné čítanie CD-romu priamo v knižnici, prípadne po jeho vypožičaní aj doma. Na 

služobné účely majú pracovníci k dispozícii 1 PC s laserovou tlačiarňou. Okrem toho je                 

v kabinete gramofón Smarton s USB výstupom a 1 PC so softvérom pre nevidiacich 

a slabozrakých používateľov JAWS a MAGIC. 

Oddelenie beletrie je zároveň centrom poskytovania knižnično-informačných služieb pre 

telesne postihnutých. Prostredníctvom tohto oddelenia knižnica zabezpečuje komplexné služby pre 

znevýhodnených používateľov. Oddelenie je vybavené výpočtovou technikou, kopírovacím 

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

internetové služby používateľskej verejnosti na 8 ks PC a 1 ks laserovej  tlačiarni (ktoré sú 

majetkom SNK). Na služobné účely má k dispozícii 2 PC s 2 laserovými  tlačiarňami                  

a 1  multifunkčné zariadenie.  
Oddelenie odbornej literatúry je vybavené kopírovacím zariadením, skenerom, 

multimediálnym projektorom s prenosným plátnom a rádiomagnetofónom s CD prehrávačom. 

Oddelenie poskytuje internetové služby používateľskej verejnosti na 3 PC a 
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1 laserovej tlačiarni. Na služobné účely majú pracovníci k dispozícii 3  PC s 2 laserovými 

tlačiarňami a 1 multifunkčným zariadením.  

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

tlačiarňou. Pobočka má tiež 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 1  multifunkčným zariadením, skenerom, 

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

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

Ekonomické oddelenie je vybavené 2 PC a novým multifunkčným laserovým zariadením 

Canon. 

Riaditeľstvo je vybavené 2 PC s 2 laserovými tlačiarňami a multifunkčným zariadením 

(telefón, fax a tlačiareň). 

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

tlačiarňou. Využíva tiež multimediálny projektor a má k dispozícii aj  rádiomagnetofón s CD 

prehrávačom. 

 

VI. Priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcia  
 

Priestorové podmienky v m² rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Celková plocha knižnice 1 175,70 1 298,60 -122,90 

Výpožičné miesta 561,01 812,81 -251,80 

Študovne a čitárne 212,31   212,31 

Neverejné priestory 402,38 362,69 39,69 

 

Pomer voľného a viazaného výberu: 98:2% 

 

           V roku 2012 knižnica prišla sťahovaním o ďalšie priestory. Napriek tomu, že knižnica nikdy 

nemala dostatok priestorov, momentálne má k dispozícii iba 1 175,70 (-122,90) m². Oddelenie 

odbornej literatúry sa muselo odsťahovať z budovy DK Družba do CK Junior. Napriek 

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

zámer sa, bohužiaľ, nepodaril. Hoci nové priestory v CK Junior boli značne zdevastované a príliš 

malé, knižnica tieto priestory získala. To však znamenalo pripraviť rôznymi úpravami nové 

priestory  tak, aby aspoň čiastočne vyhovovali potrebám knižnice a to v rozumnom čase. Knižnica 

sa dokázala presťahovať a pripraviť priestory v priebehu necelého mesiaca, čo bolo mimoriadne 

náročné. Do nových priestorov sa nezmestil celý KF, preto bolo potrebné presťahovať 

cudzojazyčnú literatúru do priestorov hudobného kabinetu a najmenej využívaný KF vyradiť. Do 

nových priestorov sa nezmestila ani pomerne veľká študovňa s čitárňou, z ktorej 8 PC pre verejnosť 

bolo potrebné presťahovať do oddelenia beletrie a v nových priestoroch umiestniť 3 PC z oddelenia 

beletrie. Oddelenie odbornej literatúry tak prišlo nielen o študovňu a čitáreň, z ktorých zostalo iba 

torzo, ale tiež o časť KF a najmä o skladové priestory a sociálne zariadenie. V nových priestoroch 

totiž nie je k dispozícii voda, ani WC! 

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

majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

V budove v správe knižnice sa nachádza oddelenie beletrie a centrum knižnično-

informačných služieb pre telesne postihnutých, pretože budova je kompletne debarierizovaná. 

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

povodní na jar v roku 2000 a knižnici sa zatiaľ nepodarilo odstrániť tento vážny problém. ÚNSK 

dostal sťažnosť od suseda uvedenej nehnuteľnosti s fotodokumentáciou  o jej zlom technickom 

stave. Sťažnosťou sa v tom čase intenzívne ÚNSK zaoberal. Knižnica vtedy dostala prísľub na 

riešenie havárie a pridelenie finančných prostriedkov. Žiaľ, nestalo sa tak ani v minulom, ani 

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

bezbariérový, zabezpečený nájazdovou rampou. 

 Oddelenie odbornej literatúry sa nachádza v budove CK Junior na prízemí. Oddelenie je 

nepostačujúce nielen pre návštevníkov, ktorí sa sťažujú, ale aj pre samotných pracovníkov. Je 

absolútne nevyhovujúce v dnešnej dobe pracovať na uzatvorenom oddelení bez vody a bez WC 

rovnako, ako v oddelení literatúry pre deti, ktoré je s týmto oddelením v tesnej blízkosti. 

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

a automatizácie a hudobný kabinet, odbor služieb, 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,  pretože 

v týchto priestoroch nie je klimatizácia. Tieto priestory sú pre pracovníkov a návštevníkov 

hygienicky nevyhovujúce a neúnosné. V posledných rokoch sa toto obdobie predlžuje takmer na 

polovicu roka. 

Pracovníci knižnice neprestali veriť, že sa raz dožijú účelovej budovy, ktorá by bola 

dôstojným kultúrnym stánkom nielen pre obyvateľov mesta Levice a ich blízkeho okolia, ale tiež 

pre kolektív pracovníkov knižnice, ktorý musí sústavne čeliť novým problémom a výzvam. 
 

VII. Personálna oblasť 
 

V personálnej oblasti nastala v knižnici v roku 2012 jedna personálna zmena, kedy odišla do 

starobného dôchodku 1 pracovníčka, vedúca ekonomického oddelenia. Počet pracovníkov 25 (-1) sa 

oproti predchádzajúcemu roku znížil.  
 

Stav pracovníkov rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Počet pracovníkov 25 26 -1 

Prepočítaný počet pracovníkov 24,80 25,80 -1,00 

 

Zmenou počtu pracovníkov sa v tomto roku zmenila aj kvalifikačná štruktúra pracovníkov 

knižnice. 
 

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Počet pracovníkov 25 26 -1 

Počet odborníkov-knihovníkov 20 20 0 

Z toho počet VŠ 6 5 1 

Z toho počet SŠ 14 15 -1 

Počet ostatných pracovníkov 5 6 -1 

Z toho počet SŠ 4 5 -1 

Z toho počet SOU 1 1 0 

 

Priemerná mzda pracovníkov k 31.12.2012 bola 601,90 € (+1,92 €). Priemerná mzda sa oproti 

predchádzajúcemu roku iba mierne zvýšila. 
 

Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2012 bol  47,05 (+1) rokov. 

Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2012 bol  48,36 (+0,56)  rokov. 

 

VIII. Finančné zabezpečenie  (Príl. č. 2) 

 

Rozpočet rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Pôvodný rozpočet 355 903,00 € 317 903,00 € 38 000,00 € 

Upravený rozpočet 363 022,00 € 334 213,00 € 28 809,00 € 

Rozdiel 7 119,00 € 16 310,00 € -9 191,00 € 



26 

 

Pôvodný rozpočet pre knižnicu bol vo výške 355.903 € (+38.000,- €). Rozpočet TK bol 

navýšený kvôli sťahovaniu a oprave priestorov pred sťahovaním v sume 30.000,- €, na doplnenie 

KF o 6.000,- € a o 2.000,- € boli navýšené príjmy knižnice.  V priebehu roka bol rozpočet navýšený 

o 5.000,- € z grantu MK SR, o 2.019,- € z kultúrnych poukazov, o 1.000,- € na spolufinancovanie 

grantu a o účelovú dotáciu na nájomné a služby 2.200,- €.  Zvýšenie bolo vo finančnom vyjadrení 

o 10.219,- €. Na konci roku bol napokon znížený o 3.100,- € z dôvodu nenaplnenia príjmov. 

 

Dotácia rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Pôvodná dotácia 333 903,00 € 297 903,00 € 36 000,00 € 

Upravená dotácia 337 103,00 € 303 653,00 € 33 450,00 € 

Rozdiel 3 200,00 € 5 750,00 € -2 550,00 € 

 

Knižnica dostala pôvodnú dotáciu vo výške 333.903 € (+36.000,- €). Dotácia v tomto roku 

bola navýšená o 30.000,- € na stavebné opravy a sťahovanie knižnice a 6.000,- € na nákup KF. 

Dotácia bola neskôr navýšená o 3.200,- € a to o 1.000,- € na spolufinancovanie grantu a o 2.200,- € 

na zvýšené nájomné a služby v novom prenajatom priestore. 

 

Nákup KF rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Plán nákupu KF 15 976,18 € 18 338,89 € -2 362,71 € 

Skutočnosť  16 476,18 € 18 338,89 € -1 862,71 € 

Rozdiel 500,00 € 0,00 € 500,00 € 

Z toho nákup kníh 13 287,01 € 15 298,30 € -2 011,29 € 

Z toho nákup periodík 3 189,17 € 3 040,59 € 148,58 € 

 

V roku 2012 TK kúpila KF v sume 16.476,18 € (-1.862,71 €). V tomto roku TK použila 

z vlastných zdrojov 2.361,18 € (- 3.987,05 €), z účelovej dotácie z ÚNSK 6.000 €, z grantu MK SR  

6.615 €, zo spolufinancovania grantu 1.000,- € a z dotácie mesta 500 €.  

Z uvedenej sumy na doplňovanie KF použila TK na nákup kníh 13.287,01 € a na nákup 

periodík 3.189,17 €. 

 

Kapitálové výdavky 

 

 V roku 2012 knižnica nemala určené žiadne kapitálové výdavky. 

 

IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky 
 

V roku 2012 sa knižnica obrátila s deviatimi žiadosťami o sponzorské príspevky a granty na 

podnikateľské subjekty, spoločnosti, či inštitúcie. Knižnica vypracovala  7 samostatných projektov 

a 2 projekty pre OZ Hlas knižnice, spolu v celkovej sume 44.517 €. TK spolu s OZ HK získala 

z grantov a projektov spolu 7.819 €. Knižnica okrem toho získala materiálne sponzorstvo v hodnote 

2.000 €. TK celkom získala 9.819,- €. 

TK sa aj v tomto roku uchádzala o projekty z grantového programu MK SR. MK SR 

nepodporilo projekt „Výmena výpočtovej techniky“ z podprogramu 2.1  Knižnice a knižničná 

činnosť.  MK SR podporilo projekt „Doplnenie knižničného fondu“, ktorý knižnica prihlásila do 

podprogramu 2.5 Akvizícia knižníc. Tento projekt bol podporený sumou 5.000 €.  Aj v  tomto roku 

vyhlásilo MK SR projekt „Kultúrne poukazy“  pre kultúrne inštitúcie v samostatnom grantovom 

programe 9.2, do ktorého sa naša knižnica prihlásila. V tomto roku TK získala oveľa menšiu sumu 

z KP z dôvodu ich oneskorenej evidencie. Z tohto projektu knižnica získala 2.019 €. 

Knižnica sa uchádzala aj o dotáciu mesta Levice projektom XX. ročník súťaže Čítam, 

čítaš, čítame, ktorý bol podporený sumou 500 €. 
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Knižnica sa uchádzala o finančnú podporu v spoločnosti Enel v programe Energia pre 

krajinu, bohužiaľ neúspešne. 

Projekt Ľudové zvyky Tekova a Hontu prihlásila knižnica do Nadácie Orange a tiež do 

Nadácie SPP.  Knižnici sa, žiaľ, ani na štvrtýkrát nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky na 

vydanie tejto užitočnej publikácie.    

Knižnica tiež pripravila 2 projekty pre Občianske združenie Hlas knižnice. Prvým bol 

projekt Slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného  XX. ročníka medzitriednej súťaže detí, 

určenej na podporu čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame. Projekt bol určený na nákup cien 

pre súťažiace deti a záverečný galaprogram a NSK  podporil tento projekt sumou 300 €. Druhým 

projektom bolo Vyhodnotenie jubilejného 20. ročníka súťaže Čítam, čítaš, čítame a tento 

projekt nebol spoločnosťou E.ON podporený.  

V roku 2012  TK získala sponzorstvo vo výške 2.000,- €. Knižnica získala sponzorstvo 

v podobe recepcie pri príležitosti otvorenia OOL, 900 ks balónov na paličkách a cien pre deti do 

súťaže, občerstvenia, cukríkov a tiež úhrady výdavkov za slávnostné vyhodnotenie jubilejného 

XX. ročníka súťaže Čítam, čítaš, čítame pre všetky súťažiace deti (viac než 900) na levickom 

námestí. Knižnica zabezpečila sponzorsky aj materiál pre tvorivú dielňu na Noc v knižnici 

s Andersenom. 

 

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 Slovenskej asociácie 

knižníc. Pracovníci knižnice sa aj v tomto roku zúčastňovali všetkých podujatí, organizovaných 

obidvomi profesnými organizáciami.  
 

XI. Medzinárodná knižničná spolupráca 
 

V tomto roku sa knižnica v rámci medzinárodnej knižničnej spolupráce nezúčastnila 

žiadneho podujatia. 

 

 

 

 

        Mgr. Jana Holubcová, v. r. 

riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach 

 

 

 

 

V Leviciach, 23.1.2013 
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Príloha č.1 

                                           PREHĽAD UKAZOVATEĽOV ZA ROK 2012 
 

  
    

UKAZOVATEĽ Merná Skutočnosť  Plán Skutočnosť 

  jednotka 2011 2012 2012 

STAV KNIŽNIČNÝCH kn.j.       

FONDOV " 111 245 112 000 107 786 

z toho - odborná literatúra " 38 355   37 252 

          - beletria " 43 281   40 358 

          - odborná literatúra pre deti " 7 297   7 418 

          - beletria pre deti " 22 312   22 758 

z toho - ostatné dokumenty " 4 191   4 082 

počet kn.j. na 1-ho obyvateľa " 3,19   3,12 

počet kn.j. na 1-ho používateľa " 20,99   23,03 

index obratu KF index 1,99 
 

1,86 

počet titulov odoberaných periodík   97   80 

počet exemplárov odoberaných 
periodík   111   93 

prírastky KF spolu kn.j. 2 546 2 755 2 399 

úbytky KF spolu " 11 252 2 000 5 858 

€ na 1-ho obyvateľa € 0,53    0,46  

POUŽÍVATELIA osoby 5 298 5 300 4 681 

z toho - do 15 rokov " 1 918 1 900 1 868 

% registrovaných používateľov "       

z počtu obyvateľov " 15,59   13,56 

počet návštevníkov " 76 876 75 000 69 690 

počet fyzických návštevníkov   51 365   45 125 

počet návštev internetovej stránky 
knižnice " 25 511   24 565 

počet prístupov používateľov na 
internet v knižnici " 9 230   7 032 

VÝPOŽIČKY - spolu kn.j. 222 274 220 000 200 734 

z toho - odborná literatúra " 58740   51 858 

          - beletria " 68285   63 601 

          - odborná literatúra pre deti " 17413   16 467 

          - beletria pre deti " 42380   41 292 

          - periodiká " 35456   27 516 

z toho ostatné dokumenty " 3085   1 853 

z toho - absenčné " 171 047 170 000 160 104 

          - prezenčné " 51227 50 000 40 630 

počet výpožičiek na 1-ho obyvateľa " 6,37   5,82 

počet výpožičiek na 1-ho používateľa " 41,95   42,88 
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  Merná Skutočnosť  Plán Skutočnosť 

  jednotka 2011 2012 2012 

POČET OBYVATEĽOV   k 31.12.2010   k 30.9.2012 

  osoby 34 872   34 508 

ŠPECIALIZOVANÉ         

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY         
bibliografické a faktografické 
informácie informácie 12 678   10 120 

rešerše tituly 252   205 

konzultácie konzultácie 2 130   2 064 

PORADENSKÉ SLUŽBY         

KNIŽNICIAM         

metodické návštevy met.návšt. 2 10 15 

konzultačné služby konzultácie 187 160 152 

odborné semináre, školenia, exkurzie podujatia 7   0 

informačné dni " 0   0 

KNIŽNIČNÉ PODUJATIA         

vzdelávacie a kultúrno-spoločenské " 671 500 557 

exkurzie " 5   3 

výstavy (ky), nástenky 
výstavy, 
nástenky 147   168 

ostatné propagačno-informačné služby   31   48 

EDIČNÁ ČINNOSŤ tituly 4   6 
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            Príloha č. 2 

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

Názov podujatia:                                                                                          Organizované pre: 

 

Bristolské básničky pre všetky detičky  (predstavenie 

básnickej prvotiny regionálnej autorky detskej poézie Zory 

Žatkovej) 

 deti do 15 rokov 

Slávnostné otvorenie Oddelenia odbornej literatúry 

v nových priestoroch 

 pozvaných hostí 

Tajomstvá Indie  ( prezentácia fotografií Jaroslava 

Burjaniva spojená s autentickými hudobnými ukážkami) 

 dospelých 

AMAZING USA  (vernisáž výstavy Filipa Kuliseva, 

Master QEP) 

 mládež a dospelých 

Depresia - dôsledok modernej doby? (stretnutie s ľudovou 

liečiteľkou Zuzanou Tóthovou) 

 dospelých 

Noc s Andersenom  (noc plná rozprávok, hier, prekvapení 

a dobrodružstiev) 

 deti do 15 rokov 

Stretnutie so súčasnou slovenskou spisovateľkou Ruženou 

Scherhauferovou 

 dospelých 

Týždeň hlasného čítania (podujatie zamerané na podporu 

rozvoja čitateľských zručností žiakov mladšieho školského 

veku) 

 deti do 15 rokov 

Hviezdoslavov Kubín (súťaž v prednese poézie a prózy) 2x deti do 15 rokov 

Deň ľudovej rozprávky (celodenný program v knižnici 

venovaný ľudovým rozprávkam) 

 deti do 15 rokov 

Tréningy pamäti a vitality (program zameraný na 

aktivizáciu a cvičenie pamäťových schopností seniorov 

a aktívnych dospelých čitateľov) 

20x dospelých 

Interaktívna prednáška o trénovaní pamäti  dospelých 

Exkurzia za informáciou (hodina KIV) 6x deti do 15 rokov 

Domček, domček, kto v  tebe býva? (dramatizácia 

rozprávky) 

 deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Les ukrytý v knihe  (celoslovenský projekt realizovaný na 

základe výzvy Národného lesníckeho centra) 

2x deti do 15 rokov 

Literárna prechádzka regiónom (literárna hodina 

venovaná významným osobnostiam regiónu) 

2x deti do 15 rokov 

Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie 

o povestiach nášho regiónu) 

2x deti do 15 rokov 

Ježko Jožko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa  

Pavloviča) 

12x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Dobre vidím iba srdcom (literárna hodina venovaná 

A. de Saint-Exupérymu a jeho dielu Malý princ) 

3x deti do 15 rokov 

Rozprávky bratov Grimmovcov (rozprávková hodina 

venovaná klasickým nemeckým rozprávkam) 

4x deti do 15 rokov 

Gabriela Futová - obľúbená autorka skvelých príbehov 

o deťoch a pre deti  (literárna hodina) 

17x deti  ml. školského veku 

Heviho škola tvorivosti (literárna hodina venovaná tvorbe 

Daniela Heviera pre deti) 

3x deti do 15 rokov 

O Pampúšikovi (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 

3x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 
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O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej 

ľudovej rozprávky) 

7x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

O kohútikovi a sliepočke (dramatizácia rozprávky z knihy 

Riekanky, pesničky a rozprávky) 

5x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Trojhviezdie najznámejších bájkarov (Ezop, J. de La 

Fontaine, I. A. Krylov) 

6x deti  ml. školského veku 

Pinocchio (dramatizácia knihy Carla Collodiho) 4x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Rozprávky o psíčkovi a mačičke (dramatizácia knihy 

Josefa Čapka) 

 deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

O Pichuľkovi, Svetluške a  mravcoch Pobehajcoch 

(dramatizácia knihy Ruda Mórica) 

17x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

O Guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie 

Ďuríčkovej) 

16x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Domček, domček, kto v  tebe býva? (dramatizácia 

rozprávky) 

5x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Brémski muzikanti (dramatizácia rozprávky bratov 

Grimmovcov) 

13x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Koza odratá a jež (dramatizácia slovenskej ľudovej 

rozprávky) 

7x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Dobrodružstvá vranky Danky (dramatizácia knihy Jozefa 

Urbana) 

4x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

O veľkej repe (dramatizácia slovenskej rozprávky v úprave 

Ľudmily Hrdinákovej) 

12x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

O Červenej čiapočke (dramatizácia rozprávky) 6x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Rozprávka o troch prasiatkach (dramatizácia rozprávky) 2x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Budkáčik a  Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera 

Hronského) 

12x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Čin – čin  (dramatizácia knihy Ľudmily Podjavorinskej) 2x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

O kocúrikovi a  kohútikovi (dramatizácia rozprávky 

spracovaná podľa knihy Riekanky, pesničky a rozprávky) 

2x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Heviho škola tvorivosti (literárna hodina venovaná tvorbe 

Daniela Heviera pre deti) 

5x deti do 15 rokov 

Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka 

(zábavná hovorená bibliografia pre deti) 

3x deti do 15 rokov 

Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových 

rozprávok (rozprávková hodina) 

9x deti do 15 rokov 

Daroval deťom dar najvzácnejší (literárna hodina 

o Hansovi Christianovi Andersenovi) 

7x deti  ml. školského veku 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Jána Uličianskeho 

Analfabetka Negramotná 

 deti  ml. školského veku 

Jaroslava Blažková (literárna hodina) 2x deti  ml. školského veku 

Čo je rozprávka? (literárna hodina spojená s ukážkami 

z rozprávok) 

2x deti  ml. školského veku 

Alan Alexander Milne (literárna hodina spojená 

s ukážkami z diela Macko Puf) 

2x deti  ml. školského veku 

Carroll Lewis (literárna hodina spojená s ukážkami z diela 

Alenka v krajine zázrakov) 

2x deti  ml. školského veku 
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Tomáš Janovic (literárna hodina) 4x deti  ml. školského veku 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie knihy: Jiří Žáček, Adolf 

Born: Hrôzostrašné rozprávky 

 deti  ml. školského veku 

Mária Ďuríčková (literárna hodina) 4x deti  ml. školského veku 

Diskusný krúžok „Čo nového v dennej tlači“ 6x dospelých 

Veľká noc vo zvykoch a tradíciách (literárne posedenie)  dospelých 

Jozef Pavlovič (literárna hodina) 4x deti do 15 rokov 

Elena Čepčeková (literárna hodina) 2x deti do 15 rokov 

Svet plný radosti (rozprávanie o živote a tvorbe Jozefa 

Cígera Hronského) 

10x deti do 15 rokov 

Ľudmila Podjavorinská ( literárna hodina venovaná tvorbe 

autorky)   

22x deti do 15 rokov 

Čítajme deťom. Hlasné čítanie z  knihy Astrid 

Lindgrenovej Pipi Dlhá Pančucha 

 deti do 15 rokov 

Porozprávam ti o Veľkej noci (literárna hodina)  deti do 15 rokov 

Ako sa žilo? (beseda s 92-ročnou babičkou Máriou 

Földesiovou) 

 deti do 15 rokov 

Dejepis – Prvá svetová vojna (práca s náučnou 

literatúrou) 

 deti do 15 rokov 

Čítajme deťom (hlasné čítanie z knihy Gabriely Futovej 

Brata musíš poslúchať) 

2x deti do 15 rokov 

Čítajme deťom (hlasné čítanie z knihy Petra Karpinského 

Sedem dní v pivnici)  

4x deti do 15 rokov 

Čítajme deťom (hlasné čítanie z  knihy Petry Nagyovej-

Džerengovej Klára) 

 deti do 15 rokov 

Predstavím ti knihu Michala Jedináka Najmenšia rodina na 

svete (literárna hodina) 

 deti do 15 rokov 

Povesť (literárna hodina) 2x deti do 15 rokov 

Stridžie dni: otvárame jesenné a zimné ľudové tradície 

(stretnutie troch generácií v knižnici) 

 čitateľskú verejnosť 

Najkrajší kalendár Slovenska 2012 (výstava kalendárov 

realizovaná v spolupráci s Klubom fotopublicistov SSN) 

 čitateľskú verejnosť 

Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 

2011 (výstava realizovaná v spolupráci s SSN) 

 čitateľskú verejnosť 

KBL 28x študujúcu  mládež 

KIV 67x deti do 15 rokov 

Ako poznám knihy a knižnicu (literárne kvízy zamerané 

na knižnično-informačnú výchovu) 

51x deti  ml. školského veku 

Čo som čítal (literárne kvízy k  súťaži Čítam, čítaš, čítame) 50x deti  ml. školského veku 

Valentínsky deň v  knižnici spojený s  rozdávaním 

papierových srdiečok so slovenskou ľúbostnou poéziou 

 dospelých 

Vianoce (rozprávanie o vianočných tradíciách na 

Slovensku) 

4x deti do 15 rokov 

a študujúcu mládež 

Fašiangy – zvyky a tradície (hudobná hodinka) 2x deti do 15 rokov 

„Čítajme si...“. Najpočetnejší detský čitateľský maratón  

2012 

 deti do 15 rokov 

Vyhodnotenie jubilejného 20. ročníka súťaže určenej na 

podporu čítania detí Čítam, čítaš, čítame 

 deti  ml. školského veku 

Nebojme sa internetu (počítačový kurz pre seniorov)  dospelých 

Fašiangy – zvyky a tradície (hudobná hodinka) 2x deti do 15 rokov 
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Veľká Noc (hudobná hodinka venovaná zvykom 

a tradíciám) 

 deti do 15 rokov 

Guiseppe Verdi – otec talianskej opery (hudobná hodinka)  dospelých 

Zvieratká v hudbe (hudobné hádanky)  deti do 15 rokov 

Zvieratká v ľudových pesničkách (hudobná hodinka)  deti do 15 rokov 

Nestarnúce melódie Gejzu Dusíka (hudobný medailón)  dospelých 

Jeseň v pesničkách a hádankách (hudobná hodinka) 2x deti do 15 rokov 

Zima v pesničkách a hádankách (hudobná hodinka) 2x deti do 15 rokov 

Emmerich Kálmán (hudobné stretnutie)  dospelých 

Charles Dickens Vianočná koleda (hlasné čítanie)  študujúcu  mládež 

Autorské čítanie Jany Juráňovej (beseda so spisovateľkou 

v spolupráci s Ars litera ) 

2x deti do 15 rokov 

Vianočná pošta (predvianočné stretnutie so spisovateľom 

Danielom Hevierom a vydavateľstvom Trio Publishing) 

 deti do 15 rokov 

Prednáška a praktická ukážka rešeršovania v KIS3G 4x študujúcu  mládež 

Čin – čin  (dramatizácia knihy Ľudmily Podjavorinskej)  deti predškolského veku 

Predstavím Vám knižnicu: Deň otvorených dverí na škole 

Vinohrady 

 čitateľskú verejnosť 

Šaliansky Maťko (20. ročník súťaže v prednese slovenskej 

povesti) 

 deti do 15 rokov 

Neil Gaiman:  Karolína (literárna hodina)  deti do 15 rokov 

Vianočná chrípka (dramatizácia rozprávky z knihy Moja 

najkrajšia vianočná knižka) 

5x deti predškolského veku, 

deti  ml. školského veku 

Vianoce v  knihách pre deti (literárna hodina spojená 

s hovorenou bibliografiou) 

10x deti  ml. školského veku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


